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Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 1  
25-711 Kielce 
ul. Karczówkowska 20  - osiedle Jagiellońskie 
tel. 41 345 59 73 
e-mai: filia1@mbp.kielce.pl 

14-27.01.2019 
 

Od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia biblioteki.  
Sieciaki w Internecie – bezpłatne korzystanie z Internetu. Planszolandia -  udostępniamy 
wszystkie gry planszowe ze zbiorów biblioteki. Puzzlomania – wspólne układanie puzzli. 
Dla dzieci i młodzieży do lat 15. 
 

23.01.2019 
 

godz.11:00 – 14:00 „Zima z Muminkami” ,„Zimowe zagadki z gwiazdkami”, „Taniec na 
lodowej krze”, zajęcia plastyczne „Malujemy zimową krainę Muminków”. 
Dla dzieci do 12 lat.  
Udział we wszystkich spotkaniach bezpłatny 

Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 2 
25-750 Kielce 
ul. Krzemionkowa 1 - osiedle Podkarczówka 
tel. 41 345 26 38 
e-mail: filia2@mbp.kielce.pl 

14-27.01.2019 
 

Od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia biblioteki: 
Sieciaki w Internecie – bezpłatne korzystanie z Internetu. Planszolandia -  udostępniamy 
wszystkie gry planszowe ze zbiorów biblioteki. Puzzlomania – wspólne układanie puzzli. 
Dla dzieci i młodzieży do lat 15. 

22,23,24.01.2019 
 

godz. 11:00 – 13:00 - „Bolek i Lolek zwiedzają Polskę” – cykl zajęć z wykorzystaniem gry 
planszowej,  zajęcia plastyczne „Tworzymy swoją grę”, zagadki, gry i zabawy ruchowe. 
Dla dzieci do 12 lat.  
Udział we wszystkich spotkaniach bezpłatny 

Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 3 
25-604 Kielce 
ul. Jagiellońska 36 - osiedle Czarnów  
tel. 41 345 23 01 
e-mail: filia3@mbp.kielce.pl 

14-27.01.2019 
 
 

Od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia biblioteki: 
Sieciaki w Internecie – bezpłatne korzystanie z Internetu. Planszolandia -  udostępniamy 
wszystkie gry planszowe ze zbiorów biblioteki. Puzzlomania – wspólne układanie puzzli. 

 
15,17,18,22,24, 
25.01.2019 
 

Godz. 11:00-14:00 – „Zimowisko” . 
„Bohaterowie zimowych opowieści” – czytanie książek, „Akademia artystyczna” – prace 
plastyczne o tematyce zimowej, gry i zabawy literackie i ruchowe.  
Dla dzieci do 12 lat.  
Udział we wszystkich spotkaniach bezpłatny 

Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 4 
25-651 Kielce 
ul. Górnicza 64 - osiedle Herby 
tel. 41 344 33 14 
e-mail: filia4@mbp.kielce.pl 
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14-27.01.2019 
 

 
 

Od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia biblioteki: 
Sieciaki w Internecie – bezpłatne korzystanie z Internetu. Planszolandia – udostępniamy 
wszystkie gry planszowe ze zbiorów biblioteki. Puzzlomania – wspólne układanie puzzli. 
Dla dzieci i młodzieży do lat 15. 

15,17,22,24. 
01.2019 
 

Godz. 11:00 – 13:00 - „Karnawałowe ferie w bibliotece”. W trakcie spotkań dzieci poznają 
zwyczaje karnawałowe z różnych stron świata, wezmą udział w tematycznych grach                    
i zabawach literackich, wykonają maski karnawałowe, rekwizyty oraz projekty strojów 
karnawałowych. 
Dla dzieci do 12 lat. 
Udział we wszystkich spotkaniach bezpłatny 

Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 5 
25-547 Kielce 
ul. Warszawska 147 - osiedle Uroczysko 
tel. 41 331 22 78 
e-mail: filia5@mbp.kielce.pl 

14-27.01.2019 
 

 
 

Od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia biblioteki: 
Sieciaki w Internecie – bezpłatne korzystanie z Internetu. Planszolandia -  udostępniamy 
wszystkie gry planszowe ze zbiorów biblioteki. Puzzlomania – wspólne układanie puzzli. 
Dla dzieci i młodzieży do lat 15. 

14.01.2019 
 

godz.12:00  - 13:30 – „W krainie sztuki” nauka różnorodnych technik plastycznych                      
z wykorzystaniem książek z zasobów biblioteki. 
Dla dzieci w wieku 6-7 lat. 

21.01.2019 godz. 13:00 – 13:30 – „W krainie muzyki” czytanie opowiadań o kompozytorach, 
tworzenie muzyki i wspólna gra „na byle czym”. 
Dla dzieci w wieku 6 -10 lat. 
Udział we wszystkich spotkaniach bezpłatny 

Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 8 
25-150 Kielce 
ul. Barwinek 31 - osiedle Barwinek 
tel. 41 361 47 26 
e-mail: filia8@mbp.kielce.pl 
 

14-27.01.2019 
 

 
 

Od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia biblioteki: 
Sieciaki w Internecie – bezpłatne korzystanie z Internetu. Planszolandia -  udostępniamy 
wszystkie gry planszowe ze zbiorów biblioteki. Puzzlomania – wspólne układanie puzzli. 
Dla dzieci i młodzieży do lat 15. 

16,23.01.2019 
 

Godz. 11:00 – 12:30  - „Zimowa chatka bajek” – wspólne czytanie i opowiadanie bajek            
(w tym wymyślonych przez dzieci), zajęcia plastyczne na wykonanie ilustracji do bajek 
opowiedzianych przez dzieci. 
Dla dzieci do 10 lat.  
Udział we wszystkich spotkaniach bezpłatny. 

Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 9 
25-125 Kielce 
ul. Okrzei 9 - Centrum 
tel. 41 343 16 10 
e-mail: filia9@mbp.kielce.pl 
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14-27.01.2019 
 

 
 

Od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia biblioteki: 
Sieciaki w Internecie – bezpłatne korzystanie z Internetu. Planszolandia -  udostępniamy 
wszystkie gry planszowe ze zbiorów biblioteki. Puzzlomania – wspólne układanie puzzli. 
Dla dzieci i młodzieży do lat 15. 

17-24.01.2019 
 

Godz. 11:00 13:00 - „Ferie z Joanną Papuzińską” – zajęcia literacko plastyczne 
Dla dzieci do 10 lat. 
Udział we wszystkich spotkaniach bezpłatny 

Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 10 
25- 406 Kielce 
ul. Konopnickiej 5 - osiedle Bocianek 
tel. 41 331 66 46 
e-mail: filia10@mbp.kielce.pl 
 

14-27.01.2019 
 

 
 

Od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia biblioteki: 
Sieciaki w Internecie – bezpłatne korzystanie z Internetu. Planszolandia -  udostępniamy 
wszystkie gry planszowe ze zbiorów biblioteki. Puzzlomania – wspólne układanie puzzli. 
Dla dzieci i młodzieży do lat 15. 

15.01.2019 
 

Godz. 11:00 – 12:30 – „Zimowa podróż dookoła świata – Afryka” – gry i zabawy literackie 
i ruchowe. Czytanie fragm. książki S. Radzimierskiego  „Dziennik łowcy przygód”. 
Wykonywanie zwierząt, afrykańskich masek itp. 
Dla dzieci w wieku 5-9 lat. 

17.01.2019 Godz.11:00 – 12:30 – „Zimowa podróż dookoła świata – Koło Podbiegunowe” – czytanie 
fragmentów książki „Nela i polarne zwierzęta” .  
W trakcie zajęć plastycznych dzieci ”zbudują” wioskę Eskimosów wykonają także 
zwierzęta z papieru.   
Dla dzieci w wieku 5-9 lat. 
Udział we wszystkich spotkaniach bezpłatny. 

Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 11 
25-432 Kielce 
ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 53  - osiedle Świętokrzyskie 
tel. 41 331 83 46 
e-mail: filia11@mbp.kielce.pl 
 

14-27.01.2019 
 

 
 

Od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia biblioteki: 
Sieciaki w Internecie – bezpłatne korzystanie z Internetu. Planszolandia -  udostępniamy 
wszystkie gry planszowe ze zbiorów biblioteki. Puzzlomania – wspólne układanie puzzli. 
Dla dzieci i młodzieży do lat 15. 

15,17,22,24. 
01.2019 
 
 

Godz.11:30 – 13:00 – „Zima pełna zagadek – detektyw Gwoździk na tropie tajemnic” – 
czytanie fragmentów książek detektywistycznych. Rozwiązywanie różnego rodzaju zadań 
i zagadek, zabawy ruchowe i edukacyjne, podchody, tropienie tajemnic, kalambury, 
zabawy plastyczne. 
Dla dzieci w wieku 7-12 lat. 
Udział we wszystkich spotkaniach bezpłatny. 

Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 12 
25-346 Kielce 
ul. Zagórska 60 - osiedle KSM 
tel. 41 344 36 71 
e-mail: filia12@mbp.kielce.pl 
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14-27.01.2019 
 

 
 

Od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia biblioteki: 
Sieciaki w Internecie – bezpłatne korzystanie z Internetu. Planszolandia -  udostępniamy 
wszystkie gry planszowe ze zbiorów biblioteki. Puzzlomania – wspólne układanie puzzli. 
Dla dzieci i młodzieży do lat 15. 

14.01.2019 
 

„Z Pandą Klementyną przez świat” – czytanie fragmentów książek, gry literackie, zabawy 
ruchowe. 
Dla dzieci w wieku 6 -12 lat. Zapisy  przyjmujemy do 5 stycznia 2019 r. 
Godz. 9:30 – 11:00 – „Uroki Orientu oczami Pandy Klementyny”. 

15.01.2019 Godz. 9:30 – 11:00 – „Afrykańskim szlakiem z Pandą Klementyną”. 

16.01.2019 Godz. 9:30 – 11:00 – „Pandy Klementyny transylwańska przygoda z Drakulą”. 

17.01.2019 Godz. 9:30 – 11:00 – „Panda Klementyna rusza za ocean”. 

18.01.2019 Godz. 9:30 – 11:00 – Z Pandą Klementyną na Sambodromie”. 

Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 13 
25-628 Kielce 
ul. Naruszewicza 25 - osiedle Pod Dalnią 
tel. 41 335 88 21 
e-mail: filia13@mbp.kielce.pl 
 

16.01.2019 
 

Godz. 10:00 -11:00 – „Zimowe opowieści” – głośne czytanie i opowiadanie baśni.  
Dla dzieci do 10 lat. 

23.01.2019 Godz. 10:00 – 11:00 – „Namalujmy zimę” – wspólne malowanie obrazu.  
Dla dzieci do 10 lat. 
Udział we wszystkich spotkaniach bezpłatny. 

GEOPARK KIELCE- Centrum Geoedukacji 
25-202 Kielce 
ul. Daleszycka 21 
tel. 41 36 76 800 
e-mail: rezerwacje@geopark-kielce.pl 
 

15.01.2019-
22.02.2019 

 

GEO-FERIE 2019 w Centrum Geoedukacji 
Zajęcia warsztatowe dla osób indywidualnych  (dzieci i młodzieży szkolnej), w godzinach 
od 9.00 do 10.45,  w środy (16.01 i 23.01.2019) i w piątki (18.01 i 25.01.2019) 
Tematy warsztatów: Wulkaniczne….bum!, Warsztaty szlifowania skalnej biżuterii,                
GEO-ekologicznie!, Magnetyczna magia.  
 
Zajęcia warsztatowe dla osób indywidualnych (rodzin z dziećmi)  od wtorku do piątku,  
w okresie od 15.01.2019 do 22.02.2019, każdorazowo o godzinie 15.00. Czas trwania to 
ok. 45 min. We wtorki i czwartki  - GEO-GIGA-GRA,    w środy i piątki – warsztaty 
szlifowania skał. 
 Zajęcia warsztatowe dla grup zorganizowanych: od wtorku do piątku, o godzinie 9.00 
lub 11.30 lub 14.00. Czas trwania pojedynczego warsztatu to ok.45 min.  
Tematy warsztatów (do wyboru, 1 lub 2 tematy): Warsztaty szlifowania skał, 
GEO-GIGA-GRA, Wkoło jest wesoło. Układ Słoneczny,H2O na tapecie, Przy stole o geologii 
świętokrzyskiej.  
Udział w warsztatach jest bezpłatny, wymagana jest rezerwacja pod nr telefonu  
41 36 76 800 lub e-mailem: rezerwacje@geopark-kielce.pl 
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GEOPARK KIELCE- Centrum Geoedukacji 
25-202 Kielce 
ul. Daleszycka 21 
tel. 41 36 76 800 
e-mail: rezerwacje@geopark-kielce.pl 
 

15.01.2019-
22.02.2019 

 

GEO-FERIE 2019 w Centrum Geoedukacji 
Zajęcia warsztatowe dla osób indywidualnych  (dzieci i młodzieży szkolnej), w godzinach 
od 9.00   do 10.45,  w środy (16.01 i 23.01.2019) i w piątki (18.01 i 25.01.2019 r.) 
Tematy warsztatów: Wulkaniczne….bum!, Warsztaty szlifowania skalnej biżuterii,                
GEO-ekologicznie!, Magnetyczna magia.  
 
Zajęcia warsztatowe dla osób indywidualnych (rodzin z dziećmi)  od wtorku do piątku,  
w okresie od 15.01.2019 do 22.02.2019 r., każdorazowo o godzinie 15.00. Czas trwania to 
ok. 45 min. We wtorki i czwartki  - GEO-GIGA-GRA,    w środy i piątki – warsztaty 
szlifowania skał. 
 Zajęcia warsztatowe dla grup zorganizowanych: od wtorku do piątku, o godzinie 9.00 
lub 11.30 lub 14.00. Czas trwania pojedynczego warsztatu to ok.45 min.  
Tematy warsztatów (do wyboru, 1 lub 2 tematy): Warsztaty szlifowania skał, 
GEO-GIGA-GRA, Wkoło jest wesoło. Układ Słoneczny,H2O na tapecie, Przy stole o geologii 
świętokrzyskiej.  
Udział w warsztatach jest bezpłatny, wymagana jest rezerwacja pod nr telefonu  
41 36 76 800 lub e-mailem: rezerwacje@geopark-kielce.pl 

Muzeum Historii Kielc 
25-303 Kielce 
ul. Świętego Leonarda 4 
tel. 41 340 55 26 
e-mail: rezerwacja@mhki.kielce.eu 

14-25.01.2019 
 

Ferie z muzealną skrzynią to  cykl spotkań adresowanych dla dzieci i młodzieży w wieku 
7-13 lat.   
Zapraszamy na niezwykłe spotkania do Muzeum Historii Kielc. W terminie 14-25 stycznia 
2019 r.  Spotkania są realizowane w godzinach 10 - 12. 18 stycznia przez cały dzień (8-16). 
Czas trwania warsztatów 1, 5 godz.  można wziąć udział w różnorodnych zajęciach 
rozwijających wyobraźnię, umożliwiających zdobycie nowych umiejętności i ciekawej 
wiedzy w oparciu o historię miasta. 
Zapisy pod numerem telefonu 41 340 55 27. Ilość miejsc ograniczona(15 os.) NIE 
DOTYCZY 18 STYCZNIA. 
Dzieci do lat 13 przyprowadzane są i odbierane z zajęć przez opiekunów. 
Opłata 7 zł od osoby. 
 

15.01.2019 
 

Archeologiczne poszukiwania. Czym zajmuje się archeolog, jak wygląda stanowisko 
archeologiczne i karta obiektu. Przed uczestnikami zadanie znaleźć i opisać eksponat.       
Godz. 10-12 

16.01.2019 Pieczęć i pieczątka w muzealnych zbiorach. Poznamy ich rodzaje i zastosowanie. 
Samodzielnie wykonamy własną, niepowtarzalną pieczątkę. Godz. 10-12 

17.01.2019 Puzderko mojej babci. W czym przechowywano pamiątki, listy  i sekrety. Wykonamy 
własną szkatułkę na ważne drobiazgi. Godz. 10-12 

18.01.2019 Dzień starych gier w muzeum. W zbiorach muzeum znajdują się stare gry. Zapraszamy do 
wspólnej zabawy. Godz. 10-16 
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22.01.2019 Muzealny zwierzyniec- dzik, jeleń i inni towarzysze z legend. Jakie zwierzęta pojawiają 
się w opowieściach związanych z Kielcami i naszą małą ojczyną. Godz. 10-12 

23.01.2019 Tajemnice starych ulic. Kiedy powstały i kto był ich twórcą. Jakie tajemnice kryją w sobie 
kamienice oraz ich mieszkańcy. Takie sekrety poznamy podczas spaceru. Godz. 10-12 

24.01.2019 Ex libris. Znaki własnościowe książek. Kto je wydawał i gdzie były umieszczane. W trakcie 
spotkania stworzymy własny ex libris.. Godz.10-12 

25.01.2019 Tajemnice starych ulic. Kiedy powstały i kto był ich twórcą. Jakie tajemnice kryją w sobie 
kamienice oraz ich mieszkańcy. Takie sekrety poznamy podczas spaceru. Godz. 10-12 

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach 
Kielce 25-011 
ul. Kapitulna 2 
tel.  41 36 76 447   
wew. 25 
e-mail: edukacja@bwakielce.art.pl 

14.01-03.02.2019 
 

Zajęcia plastyczne „SPOTKANIA ZE SZTUKĄ” dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 
lat, nawiązujące do wystawy „KAPITAŁ SZTUKI”, prezentującej twórczość regionalnych 
twórców. W ramach zajęć dzieci i młodzież obejrzą wystawę „KAPITAŁ SZTUKI”, poznają 
różne dziedziny i gatunki sztuk plastycznych, same stworzą własne dzieła plastyczne 
nawiązujące do problematyki wystawy. Zajęcia od poniedziałku do piątku, w godz.: 8.30 – 
16.00.Udział w zajęciach płatny 5 zł. od osoby. 
Na zajęcia zapraszamy grupy zorganizowane od 5 do 30 osób. Wszystkie materiały 
zapewnia BWA. Zajęcia poprowadzą: Joanna Biskup-Brykczyńska i Magdalena Leśniak. 

11.01-03.02.2019 Wystawa „KAPITAŁ SZTUKI – SUPLEMENT 2018”. W piątek 11 stycznia o godzinie 18.00 
odbędzie się wernisaż wystawy, prezentującej twórczość artystów z regionu 
świętokrzyskiego. Wstęp na wernisaż jest bezpłatny. Wystawa będzie czynna do 3 lutego. 
Bilet wstępu na wystawę to koszt 3 zł i 2zł (ulgowy). Wystawę będzie można oglądać od 
wtorku do niedzieli w godzinach 11.00-18.00. 

Muzeum Narodowe w Kielcach- Muzeum Dialogu Kultur 
25-303 Kielce 
Rynek 3 - Kamienica pod Trzema Herbami  
tel. 41 344 60 96 wew. 302 lub 307 
e-mail: dialog@mnki.pl  

14.01 2019,  
godz. 10 
 
 

Człowiek – superkonstruktor! Superbohater nie musi posiadać nadzwyczajnych mocy, 
wyobraźnia ludzka jest bowiem nieograniczona. To dzięki intelektowi i pracy twórczej 
powstało wiele wynalazków, m.in. samochód. Na zajęciach każdy uczestnik będzie mógł 
skonstruować  i ozdobić  pojazd według własnego pomysłu. 

15.01.2019,  
godz. 10 

Superbohaterki Wynalazczynie, sportsmenki, artystki, przywódczynie państw, które 
przełamały stereotypy, stając się superbohaterkami w swych dziedzinach.  W trakcie 
warsztatów poznamy postacie znanych kobiet, które odniosły sukces, a swymi 
dokonaniami zmieniły świat. W części kreatywnej wykonamy plakat superbohaterek.  

16.01.2019,  
godz. 10 
 

Bohaterowie codzienności. O niepełnosprawnościach i ich przekraczaniu  
Jakbym się czuł/czuła będąc osobą niesłyszącą? Czy potrafię odnaleźć się w świecie,                
w którym nie mogę używać oczu? Jak to jest poruszać się na wózku i radzić sobie  
z codziennymi trudnościami? Skąd się bierze siła do ich przezwyciężania? Na naszych 
warsztatach wcielimy się w rolę bohaterów codzienności i wykonamy bransoletki mocy. 

17.01.2019,  
godz. 10 
 

Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat  
Irena Sendlerowa – bohaterska Polka w trakcie II wojny światowej. Podczas warsztatów 
uczestnicy poznają historię Ireny Sendlerowej. 
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18.01.2019,  
godz. 10 
 

Starożytni superbohaterowie z Grecji i Rzymu  Kim byli herosi i jakimi nadprzyrodzonymi 
mocami dysponowali? Z kim walczyli i dlaczego? Czy czuli strach? Na warsztatach 
poznamy świat antycznych mitów i wykonamy figurki superbohaterów. 

21.01.2019,  
godz. 10 

 

Bohaterowie komiksów  Superbohaterowie są ważnym elementem amerykańskiej 
popkultury. Zapraszamy na zajęcia przybliżające ten fenomen. Skąd wziął się Spider-Man? 
Jakie były początki Batmana? Czy Potwór z Bagien jest człowiekiem? W trakcie 
warsztatów przybliżymy również postacie superbohaterek, opowiadając o rolach, jakie 
odegrały we współczesnej kulturze.  Na zakończenie wykonamy maskę superbohatera. 

22.01.2019, 
godz. 10 

 

I Ty możesz zostać superbohaterem! Jak możemy zmienić otaczający nas świat i stać się 
superbohaterem na własnym osiedlu, podwórku lub w szkole? Na zajęciach opowiemy,  
w jaki sposób możemy podejmować nowe wyzwania i od najmłodszych lat stawać się 
superobywatelem, działając społecznie. Przewidziany warsztat kreatywny. 

23.01.2019, 
godz. 10 

Projektowanie kostiumów karnawałowych w Muzeum Dialogu Kultur W trakcie 
warsztatów poznamy ciekawe tradycje karnawałowe z różnych zakątków świata. 
Zaprojektujemy i wykonamy kostiumy na bal karnawałowy, który odbędzie się 24 
stycznia. 

24.01.2019,  
godz. 13 
 

Karnawał w Muzeum Dialogu Kultur Na zakończenie ferii zimowych w Muzeum Dialogu 
Kultur zapraszamy na bal karnawałowy. Uczestników czeka zabawa w samodzielnie 
wykonanych poprzedniego dnia kostiumach przy dźwiękach muzyki z całego świata. 
Opłata za warsztaty wynosi 7 zł od osoby. 
Zajęcia trwają do 3 godzin. 
Materiały dydaktyczne i plastyczne zapewnia Muzeum. 
Maksymalna liczba uczestników – 30  osób. 

Muzeum Narodowe w Kielcach - dawny Pałac Biskupów Krakowskich 
pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce  
tel. 41 344 40 14 wew. 239, kom. 660 957 875 
e-mail: edukacja@mnki.pl 

14.012019-
27.01.2019 

Warsztaty Podczas ferii zapraszam na warsztaty podczas, których będziemy wykonywać 
maski inspirowane kolekcją figurek ćmielowskich ze zbiorów muzeum. Wszyscy 
uczestnicy samodzielnie wykonają i ozdobią  maski według własnego projektu. 
Koszt zajęć 7 zł 
Czas trwania 1-1,5  godziny. 
Zajęcia od poniedziałku do piątku od  8 do 15.30 
Podczas ferii dostępne są również zajęcia i warsztaty z oferty edukacyjnej dostępnej na 
naszej stronie internetowej: https://mnki.pl/palac/pl/edukacja 

19.01.2019 Sobotnie warsztaty familijne-Kubuś Puchatek i….przyjaciele. 
Z okazji Dnia Kubusia Puchatka uczestnicy warsztatów spotkają się na wspólnym czytaniu 
wybranych historyjek z książki A.A Milne. Następnie wraz z prowadzącym wykonają 
pacynkę. 

26.01.2019 
 

Sobotnie warsztaty familijne-Balonowe zoo 
 Podczas zajęć inspirowanych muzealną kolekcją figurek zwierząt  z Ćmielowa dzieci będą 
miały okazję wykonać zwierzątka z  różnokolorowych balonów. 

DOM KULTURY „ZAMECZEK” 
ul. Słowackiego 23 
25 - 365 Kielce 
tel.  41 36 76 301 
e-mail: sekretariat@zameczek-kielce.pl 

14.01-18.01.2019 
 

TKANIE ARTYSTYCZNE z wykorzystaniem maszyn do filcowania czyli dekorowanie 
poduchy oraz innych dekoracji metodą aplikacji”. 
Wiek uczestników: od 10 lat, liczba miejsc: do 8, godziny zajęć: poniedziałek - piątek 
10:00 – 13:00. Odpłatność: 60 zł. 
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14.01-17.01.2019 
 

Zimowe Warsztaty Taneczne 
z Zameczkową Szkołą Tańca pod kierunkiem Katarzyny Oleś instruktora DK „Zameczek” 
Warsztaty Taneczne „DanceMix” (Disco , funky,hip-hop, jazz, latino – dla początkujących). 
Wiek uczestników: od 7 lat 
Liczba miejsc: 12 
Godziny zajęć: poniedziałek – czwartek 16:00 – 17:00 
Odpłatność: wstęp wolny. 

14.01- 17.01.2019 
 

Latino Energy Maraton 
Wiek uczestników: od 15 lat 
Liczba miejsc: 12 
Godziny zajęć: poniedziałek – czwartek 17:00 – 18:00 
Odpłatność: wstęp wolny 

14.01–17.01.2019 
 

Warsztaty fotograficzne z artystą fotografikiem Marcinem Boruniem pod kierunkiem 
Marcina Michalskiego instruktora DK „Zameczek”. 
Wiek uczestników: od 14 - 18 lat 
Liczba miejsc: 8 
Godziny zajęć: 10.00 – 14.00 
poniedziałek – czwartek 
Odpłatność: 50 zł 

14.01–17.01.2019 
 

Warszty Breakdance i Hiphop dla początkujących. Warsztaty pod kierunkiem instruktora 
Zameczkowej Sekcji Breakdance Piotra Sikory. 
Wiek uczestników: od 12 lat 
Liczba miejsc: 15 
Godziny zajęć: poniedziałek – czwartek18.00 – 19.00 
Odpłatność: wstęp wolny 

14.01–17.01.2019 
 

Warsztaty pod kierunkiem instruktora Zameczkowej Sekcji Breakdance Piotra Sikory  
z udziałem tancerzy z formacji „Broken Class”. 
Wiek uczestników: od 12 lat 
Liczba miejsc: 15 
Godziny zajęć: poniedziałek – czwartek 19.00 – 20.00 
Odpłatność: wstęp wolny 

14.01–18.01.2019 
 

Warsztaty wokalne pod kierunkiem Grażyny Łobaszewskiej oraz instruktora 
Zameczkowego Studia Piosenki Andrzeja Wolskiego. 
Wiek uczestników: od 10 lat 
Liczba miejsc: 15 
Godziny zajęć: poniedziałek – czwartek 9:00 - 16:00, 
piątek 09.00 – 12.00 
Odpłatność: 70 zł 

OŚRODEK KULTURY „ZIEMOWIT” 
ul. Mieszka I 79 
25-342 Kielce 
tel. 41/345 20 63 
e-mail: ziemowit@zameczek-kielce.pl 

14.01- 18.01.2019 
 
 

Feryjne spotkania ze sztuką „ ZABAWY ZE SZTUKĄ - SZTUKA ZABAWY ” 
Warsztaty artystyczne dla dzieci Instruktorzy prowadzący: Marlena Major, Paweł Okła, 
Krzysztof Kruk. 
godz. 10.00 -14.00 
Liczba uczestników: do 25 osób 
Wiek uczestników: od 6 do 12 lat 
Opieka nad dziećmi: 8.00 – 10.00 ; 14.00 – 16.00 
Odpłatność: 100 zł za jeden tydzień 
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21.01- 25.01.2019 Feryjne spotkania ze sztuką „ ZABAWY ZE SZTUKĄ - SZTUKA ZABAWY ” 
Warsztaty artystyczne dla dzieci Instruktorzy prowadzący: Marlena Major, Paweł Okła, 
Krzysztof Kruk. 
godz. 10.00 -14.00 
Liczba uczestników: do 25 osób 
Wiek uczestników: od 6 do 12 lat 
Opieka nad dziećmi: 8.00 – 10.00 ; 14.00 – 16.00 
Odpłatność: 100 zł za jeden tydzień 

Dom Kultury „BIAŁOGON” 
ul. Pańska 1a 
25-811 Kielce 
tel. 41-345-27-37 
e-mail: sekretariat@dkbialogon.pl 

14.01-18.01.2019 
 
 

Ferie z DK BIAŁOGON  
Zorganizowane zajęcia dla dzieci od 7 do 15 lat. 
Zajęcia muzyczne, plastyczne, wycieczki i wyjazdy. 
Zajęcia od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 16:00 
Koszt udziału w zajęciach 150 zł 

21.01–25.01.2019 „Muzyczna Kuźnia” – warsztaty muzyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych (klasa gitary 
elektrycznej, basowej, perkusji i wokalna). 
 
Moduł W1 21-22 stycznia 
od 10:00 do 16:00;  
prowadzący: Rafał Pitula, Krzysztof Pitula, Dariusz Jurkowski, Katarzyna Lisowska. 
Koszt uczestnictwa: 110 zł 
 
Moduł W2 „Master Class” 23-24 stycznia od 10:00 do 16:30 
prowadzący: Aleksandra Królik, Jacek Królik, Maciej Mąka, Robert Kubiszyn, Cezary 
Konrad. 
Koszt uczestnictwa: 160 zł 
 
Moduł W3 - Uczestnictwo w modułach W1 i W2- koszt 200 zł 
 
Moduł W4 „CAJON bez tajemnic” 25 stycznia 2019 
Koszt uczestnictwa 30 zł 
 
KONCERTY 
Klub Muzyczny „Czerwony Fortepian”, ul. Piotrkowska 12 Kielce 
1.„Jam Session z Mistrzami” – 23 stycznia 2019r. godzina 20:00 
2.„Muzyczna Kuźnia i Warsztatowicze” – 24 stycznia 2019r. godzina 20:00 
 
Na koncerty wstęp wolny   
 
Więcej informacji na WWW.muzycznakuznia.pl 
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Instytut Dizajnu w Kielcach 
ul. Zamkowa 3  
25-009 Kielce 
tel.  41 367 68 01  
e-mail: sekretariat@zamkowa3.pl 

21 – 25.01.2019 
godz. 12.00-14.00 
 
 

Ferie z fotonami. 
Program ferii nawiązuje do tematu wystawy "Spektrum światła. Dizajn i fotony" w Galerii 
Głównej IDK. Przez 5 dni uczestnicy zajęć poznają tajemnice projektantów, zajmujących 
się oświetleniem i dowiedzą się wiele na temat natury światła. Na zakończenie 
samodzielnie wykonają własną lampkę na biurko. Warsztaty dla dzieci w wieku 9 - 12 lat. 
 
Warsztaty poprowadzą Joanna Kurkiewicz, Aleksandra Banaś i Olga Grabiwoda.  
 
Zapisy ruszą 8 stycznia. Szczegóły na stronie www.idkielce.pl 

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” 
ul. Duża 9 
25-304 Kielce 
tel./fax 41 344 58 36, 41 368 02 93 
e-mail: sekretariat@teatrkubus.pl 

15.01.2019 
godz. 11.00 
 
16.01.2019 
 godz. 11.00 

Super Piotruś Pan – spektakl dla widzów od lat 5. 
Opowieść o prawdziwej miłości i przyjaźni, której głównym bohaterem jest tytułowy 
Super Piotruś Pan - chłopiec, który nie chce dorosnąć. W tym spektaklu akcja toczy się  
w zawrotnym tempie. To dynamiczne, barwne przedstawienie, pełne zaskakujących 
zwrotów akcji, efektów specjalnych, z galerią niesamowitych postaci. 
Cena biletu – 14 zł 

17.01.2019 
 godz. 11.00 

Akademia Pani Beksy – spektakl dla widzów od lat 7. 
Pełna humoru i fantazji opowieść o tolerancji, przyjaźni i dążeniu do szczęścia - wbrew 
przeciwnościom, powinnościom i schematom. Niezwykła szkoła, do której trafia główna 
bohaterka - Basia Niezgódka, uczy radości, figli i psot, ale też wzajemnego szacunku, 
życzliwości i wiary we własne siły. Do tego wiedzę wykłada się tu w porywających 
dźwiękach piosenek, na wzór kultowych przebojów słynnego Pana Kleksa. 
Cena biletu – 14 zł 

18.01.2019 
 godz. 11.00 

Pan Maluśkiewicz i wieloryb – spektakl dla widzów od lat 3. 
Zabawna opowieść o małym podróżniku, który wyrusza na wielką wyprawę, czyli w rejs 
łodzią z łupinki orzecha. Po drodze - jak to bywa w zamorskich wojażach - spotyka go 
szereg przygód i niespodzianek. 
Cena biletu – 14 zł 

19.01.2019 
 godz. 16.00 

O Rybaku i Złotej Rybce – spektakl dla widzów od lat 3. 
Znana wszystkim bajka „O Rybaku i Złotej Rybce”, którą w dowcipny sposób opowiedziała 
na nowo Marta Guśniowska, przypomina o starej prawdzie, że chciwość nie popłaca. 
 I o tym, że prawdziwą wartością w życiu nie są rzeczy materialne. Wprawdzie czasami 
łatwo je zdobyć, ale też szybko można je stracić. 
Cena biletu – 18 zł 

20.01.2019 
godz. 16.00 

Opowieść o Piotrusiu i Wilku – pantomima dla widzów od lat 4. 
Historia małego i nieśmiałego Piotrusia, który mieszkał z dziadkiem pod lasem. Spędzając 
beztrosko czas razem z przyjaciółmi: Kaczką, Ptaszkiem i Kotem, chłopiec nie przypuszczał 
nawet, że wkrótce stanie się uczestnikiem dramatycznych wydarzeń. Pewnego razu  
w pobliżu gospodarstwa pojawił się Wilk… 
Cena biletu – 18 zł 
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22.01.2019 
 godz. 11.00 

Opowieść o Piotrusiu i Wilku – pantomima dla widzów od lat 4. 
Historia małego i nieśmiałego Piotrusia, który mieszkał z dziadkiem pod lasem. Spędzając 
beztrosko czas razem z przyjaciółmi: Kaczką, Ptaszkiem i Kotem, chłopiec nie przypuszczał 
nawet, że wkrótce stanie się uczestnikiem dramatycznych wydarzeń. Pewnego razu  
w pobliżu gospodarstwa pojawił się Wilk… 
Cena biletu – 14 zł 

23.01.2019 
 godz. 11.00 

Mały Tygrys Pietrek – spektakl dla widzów od lat 3. 
Opowieść o małym tygrysku Pietrku, który wszystkiego się boi i dlatego, za karę, dorosłe 
tygrysy odbierają mu tygrysie atrybuty: paski i ogon. Chcąc je odzyskać, zrozpaczony 
Pietrek wyrusza w świat na poszukiwanie odwagi. 
Cena biletu – 14 zł 

24.01.2019 
 godz. 11.00 

Misiaczek – spektakl dla widzów od 2 do 6 lat. 
Pogodna, bardzo ciepła opowieść o wielkich problemach małych dzieci. Pewien Misiaczek 
za nic w świecie nie może zasnąć. Dziadek z Babcią wypróbowali już wszelkie tradycyjne 
oraz alternatywne metody kołysania, lulania i utulania. Zaśpiewali już wszystkie misiowe 
kołysanki. Nic nie pomogło. Czy Misiaczkowi uda się w końcu zasnąć? 
Cena biletu – 14 zł 

25.01.2019 
godz. 11.00 

Kopciuszek – spektakl dla widzów od lat 4. 
Aby najmłodszym przybliżyć postać Kopciuszka, a starszym urozmaicić znaną fabułę, akcja 
spektaklu przeniesiona została w czasy współczesne i stąd również pomysł na oryginalną 
inscenizację, opartą na kolorowej scenografii, animacji, gagach, piosenkach i kompozycji 
muzyki funky oraz jazzu. 
Cena biletu – 14 zł 

26.01.2019 
godz. 16.00 

Kopciuszek – spektakl dla widzów od lat 4. 
+ ZABAWA KARNAWAŁOWA 
Aby najmłodszym przybliżyć postać Kopciuszka, a starszym urozmaicić znaną fabułę, akcja 
spektaklu przeniesiona została w czasy współczesne i stąd również pomysł na oryginalną 
inscenizację, opartą na kolorowej scenografii, animacji, gagach, piosenkach i kompozycji 
muzyki funky oraz jazzu. 
Cena biletu – 28 zł 

27.01.2019 
 godz. 11.00 

Pod adresem marzeń – spektakl dla widzów od lat 7. 
Spektakl opowiada o historii budynku przy ulicy Dużej 9, gdzie przed laty mieścił się m. in. 
hotel, a obecnie swoją siedzibę ma teatr „Kubuś”. Przedstawienie opowiada jednak nie 
tylko o samym budynku, ale również o odwiedzających go lub w nim mieszkających 
ciekawych ludziach. 
Cena biletu – 18 zł 

Muzeum Wsi Kieleckiej 
Dworek Laszczyków  
25-025 Kielce 
ul. Jana Pawła II 6  
tel. 41 344 92 97 
e-mail: poczta@mwk.com.pl  

27.12.2018-
28.02.2019 

Muzeum Wsi Kieleckiej organizuje na zamówienie lekcje i warsztaty muzealne dla grup 
zorganizowanych i osób indywidualnych zgodnie z ofertą i cennikiem z naszej strony 
internetowej http://mwk.com.pl/pl/oferta/oferta_edukacyjna/ 
w Parku Etnograficznym w Tokarni i w Dworku Laszczyków w Kielcach. 

Do 28.02.2019 w  Dworku Laszczyków w Kielcach będzie prezentowana wystawa 
Betlejem Świętokrzyskie. Z ludowych tradycji Świąt Bożego Narodzenia na Kielecczyźnie 
od wtorku do niedzieli w godzinach od 9:00-17:00. 
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Bilety wstępu na wystawę w cenie: 
- bilet normalny 5,00 zł, 
- bilet ulgowy    2,00 zł 
- bilet rodzinny  (dwie osoby dorosłe + 2 dzieci do 16.roku życia)  10,00 zł 
Informujemy, że Muzeum Wsi Kieleckiej - Dworek Laszczyków bierze udział w akcji 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum za złotówkę. 
Wstęp dla osób do 16 roku życia 1,00 zł. 
Dworek Laszczyków udostępniony jest do zwiedzania nieodpłatnie w każdą sobotę  
(z wyjątkiem sobót będących dniami świątecznymi). 

Muzeum Wsi Kieleckiej 
Park Etnograficzny 
26-060 Chęciny  
Tokarnia 303  
tel.  41 3154171 
e-mail: skansen@mwk.com.pl  

27.12.2018-
31.03.2019 

Muzeum Wsi Kieleckiej organizuje na zamówienie lekcje i warsztaty muzealne dla grup 
zorganizowanych i osób indywidualnych zgodnie z ofertą i cennikiem z naszej strony 
internetowej http://mwk.com.pl/pl/oferta/oferta_edukacyjna/ 
w Parku Etnograficznym w Tokarni i w Dworku Laszczyków w Kielcach. 
 
Park Etnograficzny w Tokarni czynny jest w tym okresie od wtorku do niedzieli  
w godzinach od 9:00-15:00. 
Bilety wstępu w cenie: 
- bilet normalny - 10,00 zł, 
- bilet ulgowy - 5,00 zł, 
- bilet rodzinny  (dwie osoby dorosłe + 2 dzieci do 16.roku życia)  20,00 zł 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza - Mediateka 
25-033 Kielce 
ul. Ściegiennego 13 
tel. 41 340-03-38, 41 361-53-51 w. 238 
 e-mail: mediateka@wpb. kielce.pl 

14.01-27.01.2019 Feriada – zimowe zmagania z grami planszowymi 
-15.01. - Psia kość – ferie merdające ogonem  
-17.01. - Wsiąść do pociągu – zimowe podróże po grach i literaturze  
- 22.01. - Wyspa smoków – ogniste gry i zabawy 
 
Zajęcia biblioteczne dla dzieci w wieku 6 - 9 lat. 
W ramach zajęć spotkanie z książką, zabawa z grą planszową, rebusy i quizy związane  
z tematem zajęć. 
Zajęcia w wybrane dni: 15.01.,17.01.,22.01. w godz. 11.15-13.00. 
Udział w zajęciach bezpłatny. Grupy maksymalnie do 25 osób. 
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Energetyczne Centrum Nauki Kieleckiego Parku Technologicznego  
25-663 Kielce 
ul. Olszewskiego 6 (budynek SKYE, czarny, 2 piętro) 
tel. 48 278 72 50 
e-mail: ecn@technopark.kielce.pl 

15.01-26.01.2018 WTOREK-PIĄTEK 
 
09:00 Poczuj to na własnej skórze! 
Jest największym organem w naszym ciele. Waży mniej więcej 4 kg. Gdyby ją 
rozprostować, zajmowana powierzchnia wynosiłaby średnio 2 metry kwadratowe.  
O czym mowa? Oczywiście o skórze! Całe ciało jest nią pokryte. To jednolita, wodo 
 i wiatroodporna, mocna, a zarazem elastyczna powłoka, która w razie uszkodzenia sama 
potrafi się zregenerować. Skóra jest barierą ochronną pomiędzy naszym organizmem  
a środowiskiem zewnętrznym. Odbiera różne bodźce płynące z otoczenia i pozwala nam 
rozpoznać, czy dany przedmiot jest szorstki, czy gładki, miękki, czy twardy. Podczas 
warsztatów odpowiemy na pytania: Czy dotyk jest jednakowy na całym ciele? Gdzie skóra 
jest najcieńsza? Czy linie papilarne mogą być jednakowe u różnych osób? Wykonamy też 
szereg sensorycznych eksperymentów, dzięki którym poczujecie dotyk… nauki!  
 
11:30 Praca, moc, energia. Maszyny proste 
Dajcie mi punkt oparcia, a poruszę Ziemię rzekł Archimedes, tłumacząc działanie dźwigni. 
Choć nigdy nie odnalazł wystarczająco długiej deski i wystarczająco mocnej podpory, to 
poruszył Ziemię światłością swojego umysłu. Nauczył nas jak wykonać pracę, gdy brakuje 
siły. Na warsztatach zbudujesz maszyny proste i dowiesz się jak pomagają dokonać 
niezwykłych rzeczy. Zmierzysz ile siły wkłada się w wykonywaną pracę, korzystając  
z nietypowych pomocy naukowych: małego jabłka lub tabliczki czekolady… mniam!  
 
14:00 Zwiedzanie wystawy Energia 
Eksperymentując na ekspozycji, odwiedzający będą mogli uruchomić ważący ponad  
750 kg kołowrót, ale korzystając jedynie z siły własnych mięśni, zatankować do pełna 
kultowego Fiat 126P i wyruszyć w podróż po Polsce, ale dopiero po rozwiązaniu 
specjalnego zadania czy też stoczyć wyścigi z prądem w tle oraz innymi zwiedzającymi, 
ścigając się na rowerkach zasilających diody. 
 
FAMILIJNA SOBOTA 
Ferie w ECN to także Familijne soboty, podczas których zapraszamy do zwiedzania 
wystawy oraz udziału w warsztatach. Każda sobota ferii to dwa warsztaty – o godz. 13:00 
oraz o godz. 14:00. Wejścia na wystawę będą odbywać się co godzinę – pierwsze  
o godz. 11:00, ostatnie – 17:00. 
 
INFORMACJE NA TEMAT CEN BILETÓW WSTĘPU 
 
wtorek – piątek 
Udział w warsztatach połączony ze zwiedzaniem wystawy – 15 zł/os. 
Udział w warsztatach – 8 zł/os. 
Zwiedzanie wystawy – 15 zł/os. (bilet normalny), 10 zł/os. (bilet ulgowy, grupowy, 
rodzinny), 9 zł/os. (bilet z Kartą Dużej Rodziny) 
 
sobota 
Udział w warsztatach – 8 zł/os. 
Zwiedzanie wystawy – 7 zł/os. (bilet normalny), 5 zł (bilet ulgowy, grupowy, rodzinny),  
4 zł/os. (bilet z Kartą Dużej Rodziny) 
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REZERWACJE 
Grupy zorganizowane prosimy o wcześniejszą rezerwację na adres mailowy  
rezerwacjeecn@technopark.kielce.pl. Zachęcamy również do rezerwacji miejsc osoby 
zwiedzające indywidualnie, aby mieć pewność wejścia na wybraną z atrakcji. Wszelkich 
informacji udzielamy pod nr 41 278 72 50. 

Kieleckie Centrum Kultury 
25-334 Kielce 
plac Moniuszki 2b 
tel. 41 344 90 54, 501 567 702 

15.01.2019 
17.01.2019 
22.01.2019 
25.01.2019 
 

FERIE Z PEGAZEM 
Kieleckie Centrum Kultury zaprasza młodzież na bezpłatne warsztaty teatralne.                         
W programie: 
- technika i estetyka mowy 
- analiza recytatorska i literacka tekstu 
- monolog, dialog, sceny zbiorowe w teatrze 
- elementy reżyserii teatralnej 
- psychologia gry aktorskiej 
Uczestnicy warsztatów mogą w przyszłości należeć do zespołu teatralnego PEGAZ                       
i występować na profesjonalnej scenie teatralnej. 
 
Warsztaty odbywać się będą na Małej Scenie KCK w godz.11.00-13.00. 
 
 

Muzeum Zabawek i Zabawy 
25-367 Kielce 
plac Wolności 2 
tel. 41 343 37 15 
 

15-16.01.2019 
 

W co bym się bawił gdybym urodził się 40 lat temu 
Podczas dwóch dni warsztatów dzieci poznają popularne zabawy z lat 60 i 70. Usłyszą               
o tym, jak kiedyś wolny czas spędzali ich rówieśnicy, w co się bawili, oraz o tym które 
zabawy przetrwały do dziś. Może ktoś pamięta bierki, grę w 5 kostek, podchody czy 
statki. W części praktycznej dzieci wykonają bierki oraz kostki do gry, które zostaną 
wykorzystane do zawodów z nagrodami.  
Sala konferencyjna Muzeum Zabawek i Zabawy (pl. Wolności 2) 
godz. 11.00-13.00 
cena: 10 zł 
wiek uczestników: min. lat 6 

17.01.2019 
 

Czym bym się bawił gdybym urodził się 40 lat temu? 
Zajęcia przybliżą dzieciom najpopularniejsze zabawki z polskich spółdzielni zabawkarskich 
epoki PRL. Po obejrzeniu wystawy „Szlagiery z polskich spółdzielni” uczestnicy wykonają 
własną zabawkę. 
Sala konferencyjna Muzeum Zabawek i Zabawy (pl. Wolności 2) 
godz. 11.00-13.00 
cena: 10 zł 
wiek uczestników: min. lat 6 
 

 

 



16 
 

18.01.2019 
 

Co bym oglądał gdybym urodził się 40 lat temu? 
Spotkanie rozpocznie wizyta na wystawie Bohaterowie filmów animowanych, gdzie okaże 
się czy dzieci znają Reksia, Muminki czy Misia Uszatka. Dalszą część zajęć wypełni 
wykonanie bajkowego domku inspirowanego domem Misia Colargola.  
Sala konferencyjna Muzeum Zabawek i Zabawy (pl. Wolności 2) 
godz. 11.00-13.00 
cena: 10 zł 
wiek uczestników: min.6 lat 

22-23. 01 
 

Zażyj ruchu! Na podwórko marsz! 
Gra w gumę, klasy, kapsle, berek, państwa-miasta, podchody oraz kreatywne 
wykorzystanie osiedlowego trzepaka. Zajęcia przypomną popularne w PRL zabawy 
podwórkowe, pokazując, że dobra zabawa nie wymaga skomplikowanych sprzętów, 
elektroniki czy wymyślnych zabawek. 
Apteka Wyobraźni Muzeum Zabawek i Zabawy (ul. Mickiewicza 1) 
godz. 11-13 
cena: 10 zł 
wiek uczestników: 6 lat 

24-25.01 

 
40  wystaw na 40 lecie  
Zajęcia z wykorzystaniem gry, dzięki której uczestnicy dowiedzą się o najważniejszych 
wystawach w dziejach Muzeum Zabawek i Zabawy, oraz poznają specyfikę pracy 
muzealników, w tym przekonają się na czym polega tworzenie ekspozycji muzealnej. 
Zabawa w tworzenie wystaw ma związek z 40. rocznicą powstania Muzeum. Dzieci 
wykonają także samodzielnie projekt  
plakatu informującego o jubileuszu Muzeum.  
Apteka Wyobraźni Muzeum Zabawek i Zabawy(ul. Mickiewicza1) 
godz. 11.00-13.00 
cena: 10 zł/os 
wiek uczestników: preferowany od 6 lat 

22-25.01 
 

Muzyczne historie 
Uczestnicy cyklu warsztatów spędzą czas w kreatywny sposób ucząc się grać na bum bum 
rurkach, nietypowym instrumencie pozwalającym  poszerzyć wiedzę na temat dźwięków, 
a jednocześnie rozwijającym wyobraźnię tak, by powstała fascynująca  muzyczna 
opowieść. Ciekawe brzmienie bum bum rurek dopełnią instrumenty perkusyjne, bębny, 
burze, kije deszczowe.  
Poprzez luźne gry i zabawy dzieci poznają właściwości i możliwości instrumentów, nauczą 
się wydobywać z nich dźwięki aby finalnie stworzyć własną kompozycję muzyczną. 
Muzeum Laurensa Hammonda (ul. Kościuszki 13) 
godz.10.00-13.00 
cena: 10 zł. 
wiek uczestników: min. 8 lat 
Preferowana stała grupa uczestników podczas cyklu zajęć 
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Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach 

25-514 Kielce 

ul. Kozia 10a 

tel. 41 36 76 650 

e-mail: mdk.poczta@gmail.com 

PONIEDZIAŁEK 14 STYCZNIA  

Godziny Rodzaj zajęć  Miejsce  Osoby 

odpowiedzialne  

Uwagi 

10.00-12.15 BAL NA ROZPOCZĘCIE 

FERII 

s. 105 G.Budziasz, M. 

Trzebińska, A. Lech-

Bętkowska, 

M.Kajtek ,                         

S. Bętkowski, 

S.Nieczajew, 

E.Bocheńska 

 

9.00-15.00 Dni otwarte w MDK ; dzień 

prezentacji instrumentów 

muzycznych 

występujących                            

w orkiestrze dętej. 

 

Galeria ŚLAD 

Mdk 

M. Leśnik  

9.00-9.45 

kl. I-III  

 

10.45-13.00 

kl. IV-VIII 

 
Czy jedzeniem da się 
malować? Eksperymenty 
plastyczne z barwnikami. 
Malowanie kawą, 
barszczem, mlekiem, 
burakiem, marchewką 
 i innymi materiałami.  
                                                                                                                                                                                                                       

 

 

s.204 

J. Biskup-

Brykczyńska 

  

10.00-11.30 

Gr. I 

11.4513.15           

GR. II 

Jak zrobić własne 

kolorowe mydełko; 

warsztat mydlarski. Tajniki 

łączenia zapachów                      

i kolorów.  

 

s.103 

E. Głowacka, Z. 

Starzyńska 

Ilość miejsc 

ograniczona;  zapisy 

prowadzi p. Eliza 

Głowacka w godzinach 

swoich zajęć. 

11.00-13.00 Babiniec; impreza dla 

dziewcząt w wieku   6-12 

lat. Fryzury karnawałowe,  

broszki karnawałowe , 

bezpieczeństwo na 

drodze- spotkanie z 

policjantem, udzielanie 

s.207 M. Sęk  Ilość  miejsc 

ograniczona- zapisy 

prowadzi p. M. Sęk. 

(Należy przynieść 

szczotki, grzebienie, 

dodatki do włosów ). 
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pierwszej pomocy. 

12.15-13.45 

 

13.45-15.15 

 

Otwarte warsztaty 

gitarowe. 

                                                

Otwarte warsztaty gry na 

ukulele. 

s.100 

 

s.100 

A. Zawisza 

 

A. Zawisza 

 

13.30-15.00 Warsztaty teatralne dla 

dzieci i młodzieży                          

z udziałem aktorów Teatru 

im. S. Żeromskiego. 

Casting do dziecięcych ról 

teatralnych. 

s.207 I.Zawodnik  

14.00-17.40 Zasady gry w 

poszczególnych fazach 

partii szachowej. 

Rozgrywanie partii- 

sparingi. 

s.107 L. Samson  

15.30-17.15 Programowanie w C++ s. 210 P. Król Dla dzieci i młodzieży 

uczęszczających na 

zajęcia  w MDK.  

6 wolnych miejsc dla 

dzieci i młodzieży spoza 

MDK (14-23.01.2019, 

godz. 15.30 lub 17.20). 

Zapisy u nauczyciela. 

17.20-19.00 Programowanie w C++ s.210 P. Król Dla dzieci i młodzieży 

uczęszczających na 

zajęcia  w MDK.  

6 wolnych miejsc dla 

dzieci i młodzieży spoza 

MDK (14-23.01.2019, 

godz. 15.30 lub 17.20). 

Zapisy u nauczyciela. 

16.00-19.00 „Żonglować każdy może” – 

warsztaty żonglerskie dla 

dzieci i młodzieży. 

s. 207 G. Rem-Kret Dla dzieci od 8 lat. 
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16.00-17.30 

 

 

 

17.30-19.00 

 

 

„Zagadkowe obrazy” – 

warsztaty plastyczne dla 

dzieci ; malarstwo 

intuicyjne na kartonie. Gr I  

 

„Papierowy zawrót głowy” 

– warsztaty plastyczne                                      

z wykorzystaniem 

papieroplastyki. Gr II  

s.204 O. Hildebrandt Zajęcia dla dzieci w 

wieku 5-8 lat.  

Ilość miejsc 

ograniczona 15 osób.  

 

WTOREK 15 STYCZNIA  

Godziny Rodzaj zajęć  Miejsce  Osoby 

odpowiedzialne  

Uwagi 

9.00-12.15 Zabawa z muzyką. 

Wyrażanie uczuć przez 

kompozytorów i twórców. 

 

DH Białogon M. Leśnik  

9.30-14.00 Wycieczka edukacyjna do 

Centrum Nauki Leonardo 

Da Vinci. 

Podzamcze 

Chęcińskie 

L. Sornat, S. 

Modzelewska, 

D.Krzysztofik, 

G.Rem-Kret 

Zapisy od 2.01.2019 

p.Luiza Sornat. 

Koszt-14 zł 

10.00-13.00 „Gdy na dworze śnieg i 

zawierucha, w Klubie 

Kreatywnego Malucha 

zabaw szukaj” . Głośne 

czytanie bajek, lepienie z 

plasteliny. Gry i zabawy 

ruchowe przy muzyce. 

s.212 M. Kajtek, S. 

Nieczajew 

 

10.00-13.15 Zimowe warsztaty 

wokalne dla chętnych 

zajęcia otwarte. 

s.102 G. Budziasz  

 

10.00-11.30 

 

 

                                                         

„I Ty możesz zostać 

poszukiwaczem skarbów 

zajęcia archeologiczne”, 

  

                                         

A.Lech- Bętkowska,             

S. Bętkowski  
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11.45-13.15 

prezentacja  

multimedialna, wycieczka 

„ Średniowiecze Kielce”  

cz. I  

„I Ty możesz zostać 

poszukiwaczem skarbów 

zajęcia archeologiczne” 

cz. II – zajęcia praktyczne. 

10.00-11.30 

 

 

 

 

 11.45-13.15 

I Ty możesz zostać małym 

projektantem – warsztaty 

tworzenia koralikowych 

układanek pyssla, z 

których mogą powstać 

różne elementy np. 

wisiorki, breloczki itp.  

GR. I 

GR. II 

s.103 

 

 

 

E. Głowacka,                   

Z. Starzyńska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00-18.00 Otwarte warsztaty 

wokalne; technika 

wokalna a przekaz, styl 

emocje w piosenkach, 

czyli wokalista z 

charakterem. 

s.205 E.Bocheńska  

13.30-16.00 Konsultacje wokalne dla 

uczestników konkursu                   

„PASJE I TALENTY”  

s.102 M.Trzebińska  

14.00-15.30 

 

15.30-17.00 

Otwarte warsztaty 
ukulele.           
 
                                       
Otwarte warsztaty  
gitarowe.                                                                                                                                                                                                    

s.100 

 

 

A. Zawisza 

 

 

  

15.00-16.30 

 

16.30-18.00 

Otwarte zajęcia 
choreograficzne  
„Przygotuj się do 
karnawału- samba, cha-
cha, salsa  
i inne tańce”. 

s.207 M. Sęk  

 

15.30-17.15 

 

Programowanie w C++ 

 

s. 210 

 

P. Król 

 

Dla dzieci i młodzieży 

uczęszczających na 
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zajęcia  w MDK.  

6 wolnych miejsc dla 

dzieci i młodzieży 

spoza MDK (14-

23.01.2019, godz. 

15.30 lub 17.20). 

Zapisy u nauczyciela. 

17.20-19.00 

 

 

 

 

 

Programowanie w C++ s.210 P. Król Dla dzieci i młodzieży 

uczęszczających na 

zajęcia  w MDK.  

6 wolnych miejsc dla 

dzieci i młodzieży 

spoza MDK (14-

23.01.2019, godz. 

15.30 lub 17.20). 

Zapisy u nauczyciela. 

16.00-19.00 Portret przodka – 

Warsztat plastyczny 

połączony z wizytą w 

Muzeum Narodowym, 

zwiedzaniem wnętrz 

pałacowych i malarstwa, 

poznaniem strojów, 

obyczajów i kultury 

sarmackiej. Przejście do 

MDK i zajęcia  

w pracowni – wykonanie 

portretu wyobrażonego 

przodka w technice 

mieszanej  

z wykorzystaniem 

własnego wizerunku 

(zdjęcie ksero).Cz. I  

s. 204  O. Hildebrandt Zajęcia dla dzieci 7-12 

lat; ilość miejsc 

ograniczona – 15 osób. 

15.30-17.00 

 

 

17.00-18.30 

Zajęcia otwarte- gry i 

zabawy z językiem 

angielskim kl. I-III SP. 

 

Zajęcia otwarte- 

tłumaczenie ulubionych 

 P. Surma  
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piosenek, filmy dla 

młodzieży w języku ang. 

kl. VII-VIII, gimn. 

 

ŚRODA 16 STYCZNIA  

Godziny Rodzaj zajęć  Miejsce  Osoby 

odpowiedzialne  

Uwagi 

10.00-12.00 Konkurs Wiedzy o 

Wielkiej Brytanii 

s.207 L. Sornat  

10.00-13.15 Zimowe warsztaty 

wokalne dla chętnych 

zajęcia otwarte. 

s.102 G. Budziasz  

11.00-14.00 Otwarte warsztaty 

fotograficzne. 

Zajęcia w 

plenerze 

P.Sękowski  

10.00-13.00 „Gdy na dworze śnieg i 

zawierucha, w Klubie 

Kreatywnego Malucha 

zabaw szukaj” . Głośne 

czytanie bajek, lepienie z 

plasteliny. Gry i zabawy 

ruchowe przy muzyce. 

s.212 M. Kajtek, S. 

Nieczajew 

 

10.00-13.00 Wyjście do Galerii Winda 

lub BWA; oglądanie 

wystawy, po powrocie 

ekspresyjne malowanie w 

pracowni. 

 E. Głowacka,  

Z. Starzyńska  

 

11.00-12.30 

    12.45-14.15 

Warsztaty „Gitarowe 

harcowanie”  cz. I                     

cz.II  

 A.Lech-Bętkowska  

11.00-12.30 

                             

12.45-14.15 

Warsztaty gitarowe od 

bluesa do pop cz.I 

cz.II 

 S. Bętkowski  

13.30-16.00 Konsultacje wokalne dla 

uczestników konkursu „ 

PASJE I TALENTY”.  

s.102 M.Trzebińska  
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16.00-18.00 Otwarta lekcja – praca z 

dzieckiem                 

profesjonalistą , ruch                    

i wygląd sceniczny 

współgrający z piosenką. 

s.205 E. Bocheńska  

15.00-16.30 

 

16.30-18.00 

Otwarte zajęcia 
choreograficzne   
„Przygotuj się do 
karnawału- samba, cha-
cha, salsa i inne 
tańce”.c.d. 
 

s.207 M. Sęk  

16.00-19.00 Zajęcia otwarte – taniec 
jazzowy. 
 

 D. Krzysztofik  

16.00-19.00 Portret przodka – 

Warsztat plastyczny 

połączony z wizytą                     

w Muzeum Narodowym, 

zwiedzaniem wnętrz 

pałacowych i malarstwa, 

poznaniem strojów, 

obyczajów i kultury 

sarmackiej. Przejście do 

MDK i zajęcia w pracowni 

– wykonanie portretu 

wyobrażonego przodka w 

technice mieszanej                     

z wykorzystaniem 

własnego wizerunku 

(zdjęcie ksero) cz. II 

s. 204  O. Hildebrandt Zajęcia dla dzieci 7-12 

lat; ilość miejsc 

ograniczona – 15 osób. 

16.00-19.30 Wizyta w Strawczynie, 

próba wspólnego 

muzykowania z 

Młodzieżową Orkiestrą 

Dętą . 

GOK 

Strawczyn 

M. Leśnik  

15.30-17.15 Programowanie w C++ s. 210 P. Król Dla dzieci i młodzieży 

uczęszczających na 

zajęcia  w MDK.  

                                               

6 wolnych miejsc dla 

dzieci i młodzieży spoza 

MDK  
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(14-23.01.2019, godz. 

15.30 lub 17.20). 

Zapisy u nauczyciela. 

17.20-19.00 Programowanie w C++ s.210 P. Król Dla dzieci i młodzieży 

uczęszczających na 

zajęcia  w MDK.  

6 wolnych miejsc dla 

dzieci i młodzieży spoza 

MDK  

(14-23.01.2019, godz. 

15.30 lub 17.20). 

Zapisy u nauczyciela. 

 

 

CZWARTEK 17 STYCZNIA  

 

Godziny Rodzaj zajęć  Miejsce  Osoby 

odpowiedzialne  

Uwagi 

9.30-13.15 „Słodki czwartek” – 

wycieczka do Radia Em; 

Manufaktura Słodyczy , 

historia czekolady, 

robienie własnej 

czekolady. 

 M. Sęk Ilość miejsc 

ograniczona; zapisy 

prowadzi p. M. Sęk.  

10.00-12.45 Zajęcia otwarte: zabawy 

rytmiczno-taneczne. 

 D. Krzysztofik  

10.00-13.00 „ Witajcie w naszej bajce” 

–tworzenie ulubionych 

postaci ze świata bajek i 

baśni. Gry i zabawy 

dramowe. 

 

s.212 M. Kajtek,                         

S. Nieczajew 

 

10.00-14.30 „ W krainie latających … 

dzieciaków” . Kto potrafi 

latać w legendach cz. I. 

 A.Lech- Bętkowska, 

M. Kuśmierczyk 

Ilość miejsc 

ograniczona- 20 osób 

 



25 
 

Wyjście do Parku 

Trampolin Sky Fly cz. II. 

Koszt 20 zł/os.  

10.00-13.15 „ Rozśpiewane ferie 

zimowe” – otwarte 

warsztaty wokalne; 

doskonalenie emisji głosu, 

dykcji, interpretacji tekstu  

w piosence. 

s.102 M. Trzebińska  

12.00-15.00 Warsztaty fortepianowe.   I.Zawodnik  

9.00-14.00 Otwarte warsztaty 

wokalne językowe. 

Doskonalenie znajomości 

oraz interpretacja tekstów 

anglojęzycznych. 

s.208 L. Sornat  

16.00-19.00 „ Igła, nitka i guzik z 

pętelką” –kreatywne 

warsztaty krawiecko-

projektowe. 

 O. Hildebrandt Dzieci w wieku 7-12 lat, 

ilość miejsc 

ograniczona  15 osób. 

16.45-17.30 Otwarte warsztaty -cajon. s.100 A. Zawisza  

15.30-17.15 Programowanie w C++ s. 210 P. Król Dla dzieci i młodzieży 

uczęszczających na 

zajęcia  w MDK.  

6 wolnych miejsc dla 

dzieci i młodzieży spoza 

MDK 

                                               

(14-23.01.2019, godz. 

15.30 lub 17.20). Zapisy 

u nauczyciela. 

 

17.20-19.00 Programowanie w C++ s.210 P. Król Dla dzieci i młodzieży 

uczęszczających na 

zajęcia  w MDK.  

6 wolnych miejsc dla 

dzieci i młodzieży spoza 

MDK . 

(14-23.01.2019, godz. 
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15.30 lub 17.20). Zapisy 

u nauczyciela. 

 

PIATEK 18 STYCZNIA  

Godziny Rodzaj zajęć  Miejsce  Osoby 

odpowiedzialne  

Uwagi 

10.00-13.15 „ Rozśpiewane ferie 

zimowe” - otwarte 

warsztaty wokalne                       

z zakresu emisji głosu oraz 

interpretacji tekstu 

literackiego w piosence. 

s.102 M. Trzebińska  

11.00-12.30 

                             

12.45-13.30 

Warsztaty „ Gitarowe 

harcowanie” cz. I 

Warsztaty „ Gitarowe 

harcowanie” cz. II 

s.201 A.Lech-Bętkowska  

11.00-12.30 

                               

12.45-13.30 

Warsztaty gitarowe od 

bluesa do popu  cz. I 

Warsztaty gitarowe od 

bluesa do popu  cz. II 

s.100 S.Bętkowski  

14.00-17.30 Konkurs rozwiązywania 

zadań szachowych. 

Kombinacje w partiach 

miniaturowych. 

s.107 L. Samson  

15.30-17.15 Programowanie w C++ s. 210 P. Król Dla dzieci i młodzieży 

uczęszczających na 

zajęcia  w MDK.  

6 wolnych miejsc dla 

dzieci i młodzieży spoza 

MDK.  

(14-23.01.2019, godz. 

15.30 lub 17.20). Zapisy 

u nauczyciela. 

17.20-19.00 Programowanie w C++ s.210 P. Król Dla dzieci i młodzieży 

uczęszczających na 
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zajęcia  w MDK.  

6 wolnych miejsc dla 

dziecii młodzieży spoza 

MDK.  

(14-23.01.2019, godz. 

15.30 lub 17.20). 

Zapisyu nauczyciela. 

15.30-17.00 

 

 

 

17.00-19.00 

Zajęcia otwarte  gry i 

zabawy z językiem 

angielskim kl. I-III SP. 

Zajęcia otwarte – filmy dla 

młodzieży  

w  języku angielskim, quizy 

językowe kl. VI SP. 

Zajęcia otwarte , filmy dla 

młodzieży  

w języku angielskim , quizy 

językowe, grupa starsza kl. 

VI SP. 

 P. Surma  

 

PONIEDZIAŁEK  21 STYCZNIA  

Godziny Rodzaj zajęć  Miejsce  Osoby 

odpowiedzialne  

Uwagi 

10.00-11.30 

 

 

11.45-13.15 

„ Nawet nie wiesz co 

potrafisz”- cuda z 

plastikowych butelek, 

włóczek i gałganków cz.I 

„ Nawet nie wiesz co 

potrafisz”- cuda z 

plastikowych butelek, 

włóczek i gałganków cz.II 

 A. Lech-Bętkowska 

M. Kuśmierczyk 

 

10.00-13.00 

 

 

warsztaty plastyczne dla 

młodzieży wieku 12-18 lat-

studium z natury; zajęcia 

dla osób 

przygotowujących się do 

s.101 O. Hildebrandt 8 osób 
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13.15-14.30 

egzaminów do szkół 

plastycznych ( liceum, 

asp). 

„ plastyczna orkiestra” 

zajęcia dla dzieci z 

rękodzieła z elementami 

ekosztuki. 

 

 

15 osób 

9.00-9.45 

 

 

 

 

 

 

10.45-13.00 

Mistrz kolażu. Tworzenie 

zabawnych 

surrealistycznych 

wyklejanek, układanie 

absurdalnych haseł, 

wierszyków i opowieści; 

zabawa słowem i 

zdjęciami z gazet kl. I- III 

SP. 

                                                            

k. IV-VIII SP 

S.204 J.Biskup-

Brykczyńska 

 

 

9.00-12.15 

 Zajęcia dla 

początkujących –saksofon 

altowy i tenorowy oraz 

klarnet. 

 

DH Białogon 

 

M.Leśnik 

 

Od 10.00 PASJE I TALENTY – 

przesłuchania wokalne 

kat. I, II , III i IV. 

Galeria „ 

Ślad” MDK 

G. Budziasz, M. 

Trzebińska, E. 

Bocheńska 

Regulamin 

www.mdkkielce.pl 

10.00-13.00 „ Bawimy się w teatr” – 

teatr maski, zapoznanie             

z teatrem maski, 

wykonywanie masek do 

przedstawień w oparciu              

o wiersze J. Brzechwy i  J. 

Tuwima. 

s.212 M. Kajtek, S. 

Nieczajew 

 

 

 

 

 

13.00-14.30 

Warsztaty wokalne                       

z wokalistka jazzową 

Marzeną Ślusarską ; dla 

uczestników zajęć MDK.  

 

do 11 lat 

s.102 L.Sornat Zapisy prowadzi p. L. 

Sornat  od 3.01 (czwartki 

i piątki   

w godz. 12-17). 
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14.45-16.15 

 

12-18 lat  

 

14.00-17.40 Pułapki szachowe. Partie 

treningowe- szachy 

szybkie. 

 

s. 107 L. Samson  

15.30-17.15 Programowanie w C++ s. 210 P. Król Dla dzieci i młodzieży 

uczęszczających na 

zajęcia  w MDK.  

6 wolnych miejsc dla 

dzieci i młodzieży spoza 

MDK  

                                               

(14-23.01.2019, godz. 

15.30 lub 17.20). Zapisy 

u nauczyciela. 

17.20-19.00 Programowanie w C++ s.210 P. Król Dla dzieci i młodzieży 

uczęszczających na 

zajęcia  w MDK.  

6 wolnych miejsc dla 

dzieci i młodzieży spoza 

MDK  

 

(14-23.01.2019, godz. 

15.30 lub 17.20). Zapisy 

u nauczyciela. 

13.30-15.30 Warsztaty muzyczne. 

Dzieci i młodzież grająca 

na skrzypcach . 

s.108 B. Misztal  

12.15-13.45 

 

13.45-15.15 

Otwarte warsztaty 

gitarowe. 

Otwarte warsztaty gry na 

ukulele. 

s.100 

 

A. Zawisza 
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od 16.00 Przegląd „ NASZE 

TALENTY”. 

s.105 G. Rem-Kret, M. 

Matys-Ziemska 

Regulamin 

www.mdkkielce.pl 

 

WTOREK 22 STYCZNIA  

Godziny Rodzaj zajęć  Miejsce  Osoby 

odpowiedzialne  

Uwagi 

9.00-13.15 Wspólne zabawy                          

z instrumentami 

perkusyjnymi. Zagadki 

muzyczne, Muzyczne 

fotografie. 

 

DH Białogon M. Leśnik  

10.00 PASJE I TALENTY -

przesłuchania wokalne 

kat. V, VI, VII. 

Galeria „ 

Ślad” MDK  

G. Budziasz, M. 

Trzebińska, E. 

Bocheńska 

Regulamin 

www.mdkkielce.pl 

9.30-16.16 Warsztaty wokalne.  S. Modzelewska  Zapisy od 7 stycznia u 

nauczyciela. 

10.00-13.00 „ Bawimy się w teatr” – 

teatr maski, zapoznanie            

z teatrem maski, 

wykonywanie masek do 

przedstawień w oparciu            

o wiersze J. Brzechwy                     

i  J. Tuwima. 

 M. Kajtek, S. 

Nieczjew 

 

11.00-14.15 „Odrywamy tajemnice 

muzyki Kielc”; spacer po 

muzycznych Kielcach, 

odwiedziny skarbca 

katedralnego, nauka 

wokalna i instrumentalna 

pieśni „ Gaude Mater 

Polonia” i innych 

związanych z Kielcami, 

tworzenie z plasteliny 

starego herbu Kielc oraz 

innych symboli kieleckich. 

 A.Lech-Bętkowska,             

S. Bętkowski 
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10.00-11.30 Zajęcia z laureatami 

przeglądu  NASZE 

TALENTY. 

s. 105 M. Matys- Ziemska  

10.00-11.30 „Żonglować każdy może” 

– warsztaty żonglerskie 

dla dzieci i młodzieży od 8 

lat. 

 

s.207 

 

G.Rem-Kret 

 

11.45-13.15 Warsztaty akrobatyczne s.207 G. Rem-Kret  

13.30-15.30 Warsztaty muzyczne. 

Dzieci i młodzież grająca 

na skrzypcach.  

 B. Misztal  

14.00-15.30 

 

15.30-17.00 

Otwarte warsztaty gry na 
ukulele.            
 
Otwarte warsztaty  
gitarowe.                                                                                                                                                                                                    

s.100 A. Zawisza 

 

  

15.30-17.00 

 

 

17.00-18.30 

Zajęcia otwarte- gry                      

i zabawy z językiem 

angielskim kl. I-III SP. 

 

Zajęcia otwarte - 

tłumaczenie ulubionych 

piosenek, filmy dla 

młodzieży w języku 

angielski kl. VII-VIII i gimn. 

 P. Surma  

10.30-16.30 Warsztaty instrumentalne 

dla uczestników przeglądu 

instrumentalnego PASJE I 

TALENTY. 

s.200 P. Sękowski Przygotowanie przed 

przeglądem. 

 

 

15.30-17.15 Programowanie w C++ s. 210 P. Król Dla dzieci i młodzieży 

uczęszczających na 

zajęcia  w MDK.  

6 wolnych miejsc dla 

dzieci i młodzieży spoza 

MDK  
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(14-23.01.2019, godz. 

15.30 lub 17.20). Zapisy 

u nauczyciela. 

 

17.20-19.00 Programowanie w C++ s.210 P. Król Dla dzieci i młodzieży 

uczęszczających na 

zajęcia  w MDK.  

6 wolnych miejsc dla 

dzieci  

i młodzieży spoza MDK  

(14-23.01.2019, godz. 

15.30 lub 17.20). Zapisy  

u nauczyciela. 

 

ŚRODA 23 STYCZNIA  

Godziny Rodzaj zajęć  Miejsce  Osoby 

odpowiedzialne  

Uwagi 

9.30-16.30 PASJE I TALENTY 

„Wyrażamy siebie                        

w sztuce”- przesłuchania 

instrumentalistów.  

Galeria „ 

Ślad” MDK 

B. Misztal. I. 

Zawodnik, 

P.Sękowski 

Regulamin 

www.mdkkielce.pl 

9.30-14.00 Warsztaty wokalne.  S. Modzelewska  Zapisy od 7 stycznia  u 

nauczyciela. 

11.00-13.00 PASJE I TALENTY – koncert 

laureatów (wokal, Nasze 

Talenty). 

Mała Scena 

KCK 

G. Budziasz, 

M.Trzebińska, E. 

Bocheńska, G. Rem-

Kret, M. Matys-

Ziemska, P. Surma 

 

10.00-13.00 „ Prehistoryczne 

dinozaury” – kleksy i plamy 

otwarte ćwiczenia 

malarskie. 

s.101 Z. Starzyńska  Zapisy w s. 101 p. Z. 

Starzyńska pon. 15.30-

18, śr. 15.30-18 

czw., pt. 15.30-18.45 

10.00-13.00 „ Kukiełkowy zawrót głowy 

– tworzenie z prostych 

materiałów kukiełek, 

s.212 M. Kajtek, S. 

Nieczajew 
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pacynek.  

11.00-12.30 

12.45-13.30 

Warsztaty „ Gitarowe 

harcowanie” cz. I 

Warsztaty „ Gitarowe 

harcowanie” cz. II 

 A.Lech-Bętkowska   

11.00-12.30 

12.45-13.30 

Warsztaty gitarowe od 

bluesa do popu cz. I 

Warsztaty gitarowe od 

bluesa do popu  cz.II 

 S. Bętkowski  

15.30-17.15 Programowanie w C++ s. 210 P. Król Dla dzieci i młodzieży 

uczęszczających na 

zajęcia  w MDK.  

 

6 wolnych miejsc dla 

dzieci i młodzieży spoza 

MDK  

(14-23.01.2019, godz. 

15.30 lub 17.20). Zapisy 

u nauczyciela. 

17.20-19.00 Programowanie w C++ s.210 P. Król Dla dzieci i młodzieży 
uczęszczających na 
zajęcia  w MDK.  

6 wolnych miejsc dla 
dzieci i młodzieży spoza 
MDK                                      
(14-23.01.2019,                 
godz. 15.30 lub 17.20). 
Zapisy u nauczyciela. 

 

CZWARTEK  24 STYCZNIA  

Godziny Rodzaj zajęć  Miejsce  Osoby 

odpowiedzialne  

Uwagi 

10.00-

13.00 

„ W głębinach oceanu” – 

inspiracja nietypowymi 

stworzeniami wodnymi; 

technika plastyczna 

s.101 Z. Starzyńska  Zapisy w s. 101 

p. Z. Starzyńska 

pon. 15.30-18, 

śr. 15.30-18 
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wydrapywanka. czw., pt. 15.30-

18.45 

10.00-

13.00 

„ Kukiełkowy zawrót głowy – 

tworzenie z prostych 

materiałów kukiełek, pacynek.  

s.212 M. Kajtek, S. 

Nieczajew 

 

10.00-

11.30 

 

 

 

11.45-

13.15 

W KRAINIE TETRAPODA I RYB 

PANCERNYCH- zajęcia 

geologiczne                                          

cz.I- „Skarby milionów lat”- 

prezentacja, wirtualna podróż 

po Zachełmiu, prezentacja 

skamieniałości    

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ 

PALEOODKRYWCĄ- zajęcia 

geologiczne- szukanie 

skamieniałości, zatopionych w 

czasie narzędziami pale 

archeologów, tworzenie 

dokumentacji. 

Warsztaty paleoartystyczne- 

tworzenie modeli 

skamieniałości i rysunków 

skamieniałości cz. II 

  

 

 

 

A.Lech-Bętkowska 

 

10.00-

13.00 

„ Kukiełkowy zawrót głowy – 

tworzenie z prostych 

materiałów kukiełek, pacynek.  

 M. Kajtek, S. 

Nieczajew 

 

16.45-

17.30 

Otwarte warsztaty -cajon. s.100 A. Zawisza  

 

 

PIĄTEK  25 STYCZNIA  

Godziny Rodzaj zajęć  Miejsce  Osoby 

odpowiedzialne  

Uwagi 

10.00-

12.00 

Bawimy się w teatr – gry                       

i zabawy dramowe, etiudy 

teatralne w oparciu o teksty 

znanych bajek. 

 M. Kajtek, S. 

Nieczajew 
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10.00-

13.00 

„ Zamieć śnieżna” – malarstwo 

w barwach 

monochromatycznych. 

s.101 Z. Starzyńska Zapisy w s. 101 

p. Z. Starzyńska 

pon. 15.30-18, 

śr. 15.30-18 

czw., pt. 15.30-

18.45 

14.00-

17.30 

Podsumowanie wyników i 

wręczenie dyplomów w 

Konkursie rozwiązywania 

zadań szachowych. Analiza 

rozwiązań zadań szachowych. 

s.107 L. Samson  

16.00-

17.30 

PASJE I TALENTY-Koncert 

Finałowy laureatów przeglądu 

instrumentalnego oraz 

zaproszonego gościa.  

Galeria 

„Ślad” MDK 

 

B. Misztal,                          

I Zawodnik, 

P.Sękowski 

 

11.00-

12.30 

12.45-

13.30 

Warsztaty „ Gitarowe 

harcowanie” cz. I 

Warsztaty „ Gitarowe 

harcowanie” cz. II 

 A.Lech-Bętkowska   

11.00-

12.30 

12.45-

13.30 

Warsztaty gitarowe od bluesa 

do popu cz. I 

Warsztaty gitarowe od bluesa 

do popu  cz.II 

 S. Bętkowski  

16.00-

19.30 

Wyjazd do Strawczyna. 

Spotkani z członkami orkiestry 

młodzieżowej, wspólne 

muzykowanie, gry, zabawy                

i poczęstunek.   

 M. Leśnik  
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Młodzieżowy Klub Osiedlowy Wolna Strefa 100k  
25-437 Kielce 
os. Na Stoku 98 
tel. 41 362 37 44  
e-mail: nastoku@wolnastrefa.pl 
 

14.01.2019 
 

- spotkanie integracyjne społeczności klubowej 
- spotkanie prewencyjne z funkcjonariuszami policji 
-zajęcia plastyczne (wydzieranki, zdobienie rzeczy codziennego użytku, decoupage, 
wypalanie w drewnie) 

15.01.2019 
 

- zajęcia sportowe (turnieje w piłkarzyki, turnieje w tenisa stołowego, zajęcia taneczne, 

wyjścia na halę sportową, wyjścia na basen, wyjścia na sanki, wyjścia na łyżwy, wyjścia na 
narty) 

16.01.2019 
 

- sekcja gier stolikowych ( gry planszowe, quizy wiedzy ogólnej, scrabble, gry i zabawy 
logiczne) 

17.01.2019 
 

- zajęcia muzyczne (konkursy karaoke, klubowe muzykowanie, zajęcia wokalne) 

18.01.2019 
 

- zajęcia taneczne, dzień rekreacyjny, gry i zabawy integracyjne 

21.01.2019 
 

- zajęcia plastyczne (tworzenie biżuterii, szydełkowanie, kolorowanki, ozdabianie sprzętów 
klubowych) 

22.01.2019 
 

- zajęcia sportowo – rekreacyjne (turnieje w piłkarzyki , turnieje w tenisa stołowego, 

zajęcia taneczne, wyjścia na halę sportową, wyjścia na basen, wyjścia na sanki, wyjścia na 
łyżwy, wyjścia na narty) 

23.01.2019 
 

-sekcja gier stolikowych (nauka gry w szachy, kalambury klubowe, układanie puzzli) 

24.01.2019 
 

- zajęcia muzyczne (konkursy karaoke, klubowe muzykowanie, zajęcia wokalne) 

25.01.2019 - zajęcia taneczne, dzień rekreacyjny, gry i zabawy integracyjne  

Dodatkowo filmoteka, warsztaty wizażu, zajęcia gospodarczo – porządkowe, wyjazd na kulig do stadniny koni 
w Bilczy. 
Zajęcia odbędą się od poniedziałku do piątku w godz 10:00-16:00. 
Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. 

Klub Młodzieżowy  Wolna Strefa                                                                                                                                                                
25-711 Kielce 
ul. Karczówkowska 36 
tel. 0 41 366 94 17                                                                                                                                                                   
e-mail: karczowkowska@wolnastrefa.pl 

14.01-
27.01.2019 
 

Zajęcia od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-16.00 Udział w zajęciach bezpłatny 
I TYDZIEŃ FERII 
14.01.2019  PONIEDZIAŁEK  
10.30 – 11.30 - Warsztaty plastyczne Moja zimowa przygoda. 
11.30-13.00  - Ze smakiem przez świat– warsztaty kulinarne / Audycja radiowa  
omawiająca tematykę warsztatów kulinarnych. Słuchowisko Ze smakiem i muzyką przez  
świat. 
13.00 - 15.30  - Zajęcia ruchowe na śniegu. 
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15.01.2019  WTOREK  
10.30 -11.30 – Warsztaty profilaktyczne – Bezpieczne ferie/audycja radiowa –  
Bezpieczny wypoczynek. 
11.30 - 13.00 - Moje wymarzone ferie z Wolną Strefą – wspólne przygotowanie plakatu.     
13.00-15.30 – Warsztaty plastyczne. 
  Maski karnawałowe / Pojedynek Rusz Głową– czyli gry planszowe dla małego i dużego. 
 
16.01.2019  ŚRODA  
10.30 -11.30 – Turniej bilardowy.   
11.30 -13.00 - Warsztaty plastyczne.  
 Wykonywanie prac metodą decoupagu / pojedynek Rusz Głową 
 – czyli gry planszowe dla małego i dużego (WARCABY).  
13.00-15.30 -  Mini turniej w halową piłkę nożną. 
 
17.01.2019  CZWARTEK  
10.30 -11.30  - Gra Quiz o zwierzętach / warsztaty  plastyczne- origami. 
11.30- 13.00 – Warsztaty Bezpieczeństwo w sieci/ prawne aspekty przemocy internetowej 
 (grupa starsza) /Puzzle Układanki (grupa młodsza). 
13.00- 15.30 -  Gra w unihokeja/ wyklejanka z bibuły. 
 
 18.01.2019 PIĄTEK  
10.30 -11.30 -  Turniejowy zawrót głowy – Państwa Miasta / 1 z 10.  
11.30-13.00 -  Warsztaty kulinarne Dla każdego coś słodkiego. 
13.00-15.30  - Warsztaty wizażu – makijaż karnawałowy /pojedynek Rusz Głową 
– czyli gry planszowe dla małego i dużego.  
– KALAMBURY            
 
II TYDZIEŃ FERII 
 
21.01.2019  PONIEDZIAŁEK  
10.30-11.30 -  Zajęcia w sali komputerowej– wspólne przygotowanie Mapy Bezpiecznego 
 Korzystania z Internetu. 
11.30-13.00 – Rozgrywki w tenisa stołowego/gra w karty. 
13.00 -15.30 – Warsztaty plastyczne -laurki dla Babci i Dziadka. 
 
22.01.2019  WTOREK  
10.30 -11.30 – Turniej gier konsola PLAY STATION- gra  FIFA. 
11.30 -13.00 - Pojedynek Rusz Głową – czyli gry planszowe dla małego i dużego 
– Chińczyk/ Czacha dymi. 
13.00-15.30 – Wykonanie karmnika dla ptaków.                  
            
23.01.2019  ŚRODA  
10.30- 11.30  - Warsztaty plastyczne – decoupage. 
11.30 - 13.30  - Warsztaty kulinarne Ciao ciao Italia – Moja Pizza i Ja/ warsztaty plastyczne 
 – Malujemy dźwięki. 
13.30 -15.30 - Podchody-gra terenowa/tenis stołowy. 
 
24.01.2019 CZWARTEK 
10.30 -11.30  - Turniej Scrabble/ Gra w Państwa i Miasta 
11.30- 13.00  - Cudze chwalicie, swego nie znacie– Tradycyjna Kuchnia Polska – Warsztaty  
kulinarne /audycja radiowa omawiająca tematykę warsztatów kulinarnych.  
Słuchowisko Ze smakiem i muzyką przez Polskę. 
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13.00 -15.30 -  Turniejowy zawrót głowy-Milionerzy / Koło Fortuny 
 
25.01.2019  PIĄTEK  
10.30 -11.30 -  Głośne czytanie wybranych bajek, opowiadań. 
11.30-13.00  - Warsztaty plastyczne- rysowanie ulubionych postaci z książek dla dzieci                                     
i młodzieży. 
13.00- 15.30  - Warsztaty  wizażu- zdobienie paznokci/ wykonywanie biżuterii. 

Młodzieżowy Klub Osiedlowy Wolna Strefa 
25-634 Kielce 
ul. Naruszewicza 23 
tel.  690 030 002 

 Zajęcia w klubie odbywają się przez całe wakacje w godz. :  
poniedziałek - piątek  10.00-16.00  
sobota 10.00 – 14.00. 
Tygodniowy plan zajęć będzie aktualizowany o bieżące wydarzenia, np. wycieczki, 
rajdy, festyny itp. 
Udział w zajęciach jest bezpłatny. 
 

Poniedziałek 
14.01.2019 
 

zajęcia w sekcjach; 
-tenis stołowy/ piłkarzyki; 
- nauka gry na instrumentach perkusyjnych 
i strunowych; 
- gry i zabawy; 

Wtorek 
15.01.2019 
 

-zajęcia sportowo – ruchowe – aerobik; 
- turniej piłki nożnej dwójek na hali ( hala klubowa) 
- nauka gry na instrumentach perkusyjnych 
i strunowych; 
- gry i zabawy; 

Środa 
16.01.2019 
 

- Gry i zabawy planszowe; 
- zajęcia z nauki gry w tenisa stołowego, koszykówkę 
- nauka gry na instrumentach perkusyjnych 
i strunowych; 
- gry i zabawy; 

Czwartek 
17.01.201 

-warsztaty plastyczne: tworzenie i malowanie figurek gipsowych; 
- zajęcia w  klubie: gry i zabawy planszowe i ruchowe. 

Piątek 
18.01.2019 
 

- gry i zabawy klubowe; 
- wycieczka krajoznawcza na górę Karczówka 
( zwiedzanie klasztoru , spacer wokół wzgórza klasztornego). 

TYDZIEŃ 2. 
Poniedziałek 
21.01.2019 

- zajęcia sportowe -  aerobik z seniorami; 
- turniej gry w Państwa-Miast. 
 

Wtorek 
22.01.2019 
 

- zabawy ruchowe; 
- zajęcia w sekcjach; 
- nauka gry na instrumentach perkusyjnych 
- nauka gry na gitarze ( basowa, elektryczna, akustyczna). 

Środa 
23.01.2019 

-  Międzyklubowy Turniej Tenisa Stołowego; 
- gry i zabawy; 

Czwartek 
24.01.2019 
 

- zajęcia teatralne – Czym jest dykcja 
- konkurs karaoke; 
- nauka gry na gitarze dla początkujących,  
warsztat pt.Czym jest gitara. 
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Piątek 
25.01.2019 
 

- gry i zabawy; 
-tenis stołowy/ piłkarzyki; 
- nauka gry na instrumentach perkusyjnych i strunowych. 

Dziecięco- Młodzieżowy Klub Osiedlowy Młoda Strefa 
25-212 Kielce 
ul. Oboźna 5  
tel. 41 361 74 32 
e-mail: obozna@wolnastrefa.pl 

14.01-27.01.2019 Podczas ferii zimowych zajęcia w klubie będą odbywały się od poniedziałku  do 
piątku w godz.  10.00-16.00  
 
Udział w zajęciach jest bezpłatny. 
Tygodniowy plan zajęć będzie aktualizowany o bieżące wydarzenia, np. wyjścia na 
basen, na łyżwy, do kina itp.  

 PONIEDZIAŁEK  
ZAJĘCIA LITERACKIE 
- wspólne czytanie bajek, baśni i legend 
- quizy i konkursy związane z literaturą 
- tworzenie gadżetów literackich 
 
WTOREK 
ZAJĘCIA SPORTOWE I ZABAWY RUCHOWE  
- turniej w ping-ponga 
- turniej w bilarda 
- turniej w piłkarzyki 
- gry i zabawy zręcznościowe 
 
ŚRODA 
ZABAWY INTELEKTUALNE 
- quizy 
- krzyżówki, rebusy, zagadki logiczne 
- szachy 
- scrabble   
 
CZWARTEK 
ZAJĘCIA PLASTYCZNO - TECHNICZNE 
- wyklejanki  
- decoupage 
- string art 
- wypalanie w drewnie 
- szycie na maszynie 
 
PIĄTEK 
GRY I ZABAWY TOWARZYSKIE 
- „Kalambury” 
- „Mafia” 
- „Pudełko z zadaniami” 
- „Wilkołaki” 
- i wiele innych 
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Klub Rodzinny Wolna Strefa 
25-432 Kielce 
ul. Orla 4  
530 235 533 
e-mail: orla@wolnastrefa.pl 

14.01-26.01.2019 Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat w ramach zajęć w Klubie. 
Zajęcia od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-16.00 i w soboty w godzinach 
10.00-14.00. Udział w zajęciach w klubie bezpłatny. 
 
Plastyczny poniedziałek 
14.01.2019 Zima na wiele technik: rysowanie woskiem, węglem oraz wyklejanie solą, 
kaszą manną i cukrem.  
21.01.2019 quiling- wspólny obraz, ponadto : zabawy socjoterapeutyczne, gry 
zespołowe, Zabawy integracyjne. 
 
Sportowy wtorek 
15.01.2019Wyjście na lodowisko. 
22.01.2019wyjście na ślizgawkę na tzw. jabłuszka, zabawa śniegiem i na śniegu jeśli 
pogoda pozwoli. 
 
Wyjściowa Środa 
Wyjazd na pływalnię  „Koral” w Morawicy.  
 
Czwartek z arteterapią 
17.01.2019  Rozładowanie napięcia, wyrzucenie stresu, relaks, wyciszenie- zabawa 
przy muzyce, rozmowa przy plastyce, zabawy ruchowe. 
24.01.2019 Czwartkowe potyczki stolikowe-testujemy gry planszowe, głosujemy na 
najlepszą. 
 
Muzyczny piątek 
18.01.2019 Rytmika, zabawy muzyczne, tańce i pląsy w piwnicznym klimacie, uczymy 
się tańców grupowych. 
25.01.2019 Bal Karnawałowy na zakończenie Ferii- Bal przebierańców, konkurs na 
najciekawsze przebranie. 
 
Intelektualna sobota 
Quizy, łamigłówki, gry planszowe. 

Klub Wolna Strefa 
25-145 Kielce 
ul. Posłowicka 98 
e-mail: poslowicka@wolnastrefa.pl 

14.01-18.01.2019 
 

- omówienie planu ferii zimowych, 
- przeprowadzanie zajęć dotyczących zasad bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, 
- rozgrywki w tenisa stołowego, 
- piłkarzyki, 
- zabawy integracyjne, 
- quiz muzyczny, 
- zabawy i gry stolikowe, łamigłówki i rebusy, 
- wykonywanie  karmników, 
- spacer  po  okolicy oraz dokarmianie zwierząt, 
- zajęcia plastyczne : decupage, quiling, malowanie na szkle, 
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- lepienie z masy solnej , 
- wykonywanie z papieru czerpanego kartek z okazji Dnia Babci i  Dziadka, 
- zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. 

21.01-25.01.2019 
 

- piłkarzyki, 
- gry i zabawy zręcznościowe ,towarzyskie i logiczne, 
- kalambury, 
- twister, 
- Zajęcia plastyczne : kolaż, wyklejanie z plasteliny, frotaż, malowanie pastelami, 
- własnoręczne wykonywanie biżuterii, 
- karaoke, 
- zajęcia informatyczne – edukacyjne gry komputerowe, 
- zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, 
- wycieczki piesze, 
- podsumowanie ferii. 
 
Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 7-17 lat 
Zajęcia od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-16.00 
Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

Klub Wolna Strefa 
25-371 Kielce 
ul. Żeromskiego 44 
tel.  41 31 333 88  
e-mail: zeromskiego@wolnastrefa.pl 

14.01-26.01.2018 Planszówkowe rozgrywki  - zajęcia w poniedziałki. 
W ramach zajęć uczestnicy będą mieli okazję spędzić wspólnie czas przy grach 
planszowych. Dodatkowo zorganizowane zostaną dwa turnieje w wybranych przez 
uczestników grach. 
 
Warsztaty teatralne - zajęcia w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach 13-15. 
Zajęcia mają na celu rozwijać zmysł planowania oraz funkcjonowania aktorów na 
scenie. Przewidziane są również ćwiczenia dykcyjne. Ponadto każde ze spotkań 
będzie zmaganiem z własnymi słabościami oraz pracą nad swoim ciałem i duchem. 
 
Zajęcia plastyczne - zajęcia we wtorki i piątki w godz. 11-13. 
W ramach zajęć uczestnicy będą mieli okazję wyrazić siebie twórczo oraz poznać 
ciekawe formy „DIY”. 
 
Sportowe środy - zajęcia w każdą środę od godziny 11.00. 
Zajęcia sportowe w charakterze śnieżnego szaleństwa.  Wyjścia na sanki, łyżwy, 
konkurs na śniegową rzeźbę. 
Ponadto w Klubie organizowane będą turnieje sportowe w piłkarzyki, tenisa 
stołowego, piłkę nożną i siatkówkę. 
 
W piątek z kulturką - zajęcia w każdy piątek od godziny 11.00. 
Wspólne wyjścia do instytucji o charakterze kulturalnym. 
 
Spotkania W dobrym tonie - zajęcia w każdy wtorek w godzinach: 16:15-17:15. 
Zajęcia z gry na gitarze i wokalu,  składające się z części praktycznej i teoretycznej. 
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Magia długopisu - piątki, godzina 15:00. 
Sztuka kreatywnego pisania w praktyce.   
 
Spotkanie teatralne 25 stycznia o godzinie 16.30 – w Klubie wystawione zostaną 
przez młodzież dwa spektakle. 
 
Udział w zajęciach bezpłatny. 

Młodzieżowy Klub Osiedlowy Wolna Strefa 
25-432 Kielce 
ul. J.N. Jeziorańskiego 75 
tel. 41 3625640 
e-mail: jnj@wolnastrefa.pl 

14.01.2019-
25.01.2019 

Zajęcia modelarskie dla dzieci w wieku 7-14 lat 
W ramach zajęć uczestnicy będą: sklejać modele, składać kolejkę oraz wykonywać 
makietę miasteczka. 
Zajęcia w poniedziałki, środy i piątki, w godz. 12:00 – 15:00 
Udział w zajęciach bezpłatny, prosimy o wcześniejsze potwierdzenie udziału. 
Zajęcia poprowadzi p. Daniel Bernyś. 

14.01.2019-
25.01.2019 

Warsztaty dziennikarskie w Radiu Wolna Strefa 
W ramach zajęć uczestnicy będą: przygotowywać wiadomości, dobierać muzykę                    
i nagrywać jingle. Ponadto wezmą udział w realizacji audycji na żywo w ramach 
bloku: 3 kwadranse nadawanego na: radio.wolnastrefa.pl 
Zajęcia w środy w godz. 10:30 – 13:00 
Udział w zajęciach bezpłatny, prosimy o wcześniejsze potwierdzenie udziału. 
Zajęcia poprowadzi p. Maciej Obara. 

14.01.2019-
25.01.2019 

Zajęcia sportowe na hali piłkarskiej 
W ramach zajęć uczestnicy będą: rozgrywać mecze w piłkę nożną na boisku                              
z nawierzchnią sztuczną na hali piłkarskiej przy ul. Wschodniej 12 oraz grać                             
w badmintona. 
Zajęcia w piątki w godz. 11:30 – 13:30 
Udział w zajęciach bezpłatny, prosimy o wcześniejsze potwierdzenie udziału. 
Zajęcia poprowadzą: p. Maciej Obara i p. Daniel Bernyś. 

15.01.2019 Turniej klubowy w tenisa stołowego 
Kategorie wiekowe: U -14 i U -19 
Zapisy w klubie do godz. 11:45 
Turniej zaczynamy o godz. 12:00 
Udział w zajęciach bezpłatny, prosimy o wcześniejsze potwierdzenie udziału. 
Turniej poprowadzą: p. Maciej Obara i p. Daniel Bernyś. 

25.01.2019 Rajd pieszy po obrzeżach Kielc 
Trasa: Bukówka- Telegraf- Pierścienica 
Zapisy w klubie do 17.01 do godz: 15:45 
Rajd zaczynamy wyjazdem autobusem linii 112 
Z ul. J.N. Jeziorańskiego kursem o godz: 10.56 
Udział w zajęciach bezpłatny, prosimy o wcześniejsze potwierdzenie udziału. 
Rajd poprowadzi: p. Maciej Obara i p. Agnieszka Komenda. 

17.01.2019 Kulig/ Ognisko/ Jazda konna w ośrodku jeździeckim Bilcza 
Impreza powiązana z rajdem pieszym ok.2,5 km x 2 strony.  
Zbiórka w klubie 17.01.2018 o godz. 9:50 
Jedziemy tam autobusami: 112 ew. 30 ew. 34 i kolejno 45. 
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Udział w zajęciach bezpłatny, prosimy o wcześniejsze potwierdzenie udziału do 16.01 
do godz. 15:45. 
Powrót do klubu przed godz. 16:00. 
Imprezę poprowadzą: p. Agnieszka Komenda i p. Maciej Obara. 

24.01.2018 Play Off Ligi Wolnych Stref  
Rozgrywki piłkarskie na hali L.O. im J. Słowackiego przy ul. Gagarina 5. 
Wystawiamy drużyny w kat. wiekowych 11-13 lat i 14-16 lat. 
Udział w turnieju bezpłatny, prosimy o wcześniejsze potwierdzenie udziału do 22.01 
do godz. 15:45. 
Zbiórka w klubie o godz. 10:00, prosimy zabrać obuwie halowe. 
Powrót do klubu przed godz. 16:00. 
Zajęcia poprowadzi: p. Maciej Obara. 

14.01.2019-
25.01.2019 

Zajęcia na pływalni „Koral” w Morawicy 
Zbiórka w klubie 17.01.2018 o godz. 9:50. 
Jedziemy tam autobusami: 112 ew. 30 ew. 34 i kolejno 45. 
Zajęcia we wtorki. Udział w zajęciach bezpłatny, prosimy o wcześniejsze 
potwierdzenie udziału dzień przed wyjazdem do godz. 15:45. 
Powrót do klubu przed godz. 16:00. 
Zajęcia poprowadzą: p. Agnieszka Komenda i p. Maciej Obara. 

Klub Na Barwinku przy SBM PIONIER w Kielcach 
25-150 Kielce 
ul. Barwinek 29 
tel. 41 361 38 63 
email: klub_na_barwinku@wp.pl  

14-25.01.2019 Zajęcia półkolonijne dla dzieci i młodzieży w wieku 7 – 14 lat.  
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00 – 15.00 
Odbędą się dwa tygodniowe turnusy. 
W programie zajęć półkolonijnych planujemy: 

-Gry i zabawy świetlicowe, konkursy, turnieje 
-Wyjazdy na basen 
-Wyjścia do kina 
-Wyjazd na kulig 
-Wyjście na łyżwy 
-Wycieczki rekreacyjno - edukacyjne 

 
Koszt udziału w zajęciach -  zróżnicowany, w zależności od członkostwa w SBM 
PIONIER. 
Szczegółowy program zajęć będzie zamieszczony na stronie www.sbmpionier.pl w 
zakładce: klub na barwinku.  

 Osiedlowy Klub Kultury KSM MINIATURA 
25-344 Kielce 
ul. Zagórska 65 
tel. 41-34-16-690, 509 642 361 
e-mail: miniatura@ksm.pl 
www.ksm.pl/miniatura 

14.01 -24.01.2019 Ferie ze MINIATURĄ 
Klub MINIATURA organizuje 2-tygodniowe turnusy zajęć dla dzieci w wieku szkolnym. 
Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 8.oo – 16.oo. 
Planuje się organizację aktywnych form zajęć dostosowanych do wieku i warunków 
atmosferycznych m.in. warsztaty w Geoparku, jazda konna, warsztaty w Kieleckim 
Parku Technologicznym (Energetyczne Centrum Nauki), 
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 Zimowa Olimpiada Sportowa, warsztaty prewencyjne Bezpieczne Dziecko, Bal 
karnawałowy na zakończenie ferii. 
Zajęcia odpłatne. Obowiązkowa karta zgłoszenia do pobrania w klubie lub na stronie 
www.ksm.pl/miniatura 
Bliższe informacje i zapisy w klubie. 

Osiedlowy Klub Kultury KSM Słoneczko 
Kielce 25-322  
ul. Romualda 3 
tel. 41-34-16-680, 509-642-428 
e-mail: sloneczko@ksm.pl 
www.ksm.pl/słoneczko 

14.01 -24.01.2019 Ferie ze Słoneczkiem 
Klub Słoneczko organizuje 2-tygodniowe turnusy zajęć dla dzieci w wieku szkolnym. 
Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 8.oo – 16.oo. 
Planuje się organizację aktywnych form zajęć dostosowanych do wieku i warunków 
atmosferycznych m.in. warsztaty w Geoparku, jazda konna, Zimowy Festiwal 
Artystyczny, Zimowa Olimpiada Sportowa, warsztaty prewencyjne Bezpieczne 
Dziecko, Bal karnawałowy na zakończenie ferii. 
Zajęcia odpłatne. Obowiązkowa karta zgłoszenia do pobrania w klubie lub na stronie 
www.ksm.pl/słoneczko 
Bliższe informacje i zapisy w klubie. 

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Armatury w Kielcach 
Kluby Osiedlowe: 
Witeź 
25-001 Kielce 
ul. Karczówkowska 20 
tel. 41 345 52 37 
Amonit 
25-751 Kielce 
ul. Kryształowa 4 
tel. 41-366-28-85, 41 345 41 42 
Mrówka 
25-001 Kielce 
ul. Karczówkowska 10 
tel. 41 361 51 02 

Zajęcia od 
poniedziałku do 
piątku w godzinach od 
8:00 do 16:00 
 

Akcja Zimowa dla dzieci w wieku od 7 lat. 
 

W ramach zajęć: wyjścia do bawialni, kin, na baseny, wycieczki piesze i autokarowe, 
gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowo-rekreacyjne, konkursy plastyczne, wokalne, 
taneczne, zajęcia edukacyjne. 
 
Zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 
 
 
Koszt udziału w zajęciach: 
Klub Witeź 90 zł lub 100 zł * za tydzień 
Klub Amonit 70 zł lub 80 zł * za tydzień 
Klub Mrówka 100 zł lub 110 zł * za tydzień 
*opłata dla osób nie będących członkami Spółdzielni 
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Osiedlowy Klub Domatorek 
25-636 Kielce 
ul. Massalskiego 4 
tel. 795 125 068 
e-mail: domatorek@smdomator.pl 

14.01-25.01.2019 Zajęcia dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. 
Zajęcia od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 – 15.00. 
Dwa tygodniowe turnusy, koszt jednego 120 zł. 
W ramach zajęć wycieczki autokarowe, wyjścia do kina i na basen, zajęcia sportowe  
i plastyczne. 

Szkoła Muzyczna Yamaha 
25-552 Kielce 
ul. Wiśniowa 19 
tel. 603224790 

20-25.01.2019 Szkoła Muzyczna Yamaha zaprasza podczas ferii zimowych na dni otwarte. Od 21 do 
25 stycznia w godzinach 10:30 - 13:30 będą odbywać się bezpłatne zajęcia muzyczne 
dla dzieci i młodzieży. Do wyboru są programy: szkraby i muzyka, keyboard, gitara 
klasyczna i elektryczna, perkusja.  

MOSiR Kielce 
25-018 Kielce 
ul. Żytnia 1,  
tel. 41 36 76 718  
nr wew. 941, 942 
kom. 664 920 603 

14-18.01.2019 
21-25.01.2019 

Zimowe Półkolonie Sportowe 2019 (dwa turnusy). 

Pływalnia FOKA 
25-113 Kielce 
os. Barwinek 31 
tel. 41 367 68 38 
zapisy na naukę pływania 
732 964 163 

14-25.01.2019 
pon.– pt. 
 

Darmowa nauka pływania:  9:00 – 9:45, 9:45 – 10:30 mały basen 
10:30 – 11:15, 11:15 – 12:00, 12:00 – 12:45 duży basen 
Darmowe wejścia: 10:00-13:45 

Pływalnia DELFIN 
25-029 Kielce 
ul. Krakowska 2 
tel. 41 366 90 13 
zapisy na naukę pływania 
605 355 244 
zapisy na doskonalenie pływania z elementami ratownictwa wodnego 
607 753 756    
 

14-25.01.2019 
pon.– pt. 
 

Darmowa nauka pływania: 10:45 – 11:30, 11:30 – 12:15, 12:15 – 13:00  
Darmowe wejścia: 
13:00 – 15:15 duży basen 

14-18.01.2019  
 

Darmowe doskonalenie pływania z elementami ratownictwa wodnego  
09:15 – 10:00, 10:00 – 10:45  duży basen 
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Pływalnia ORKA 
25-344 Kielce 
ul. Kujawska 18 
tel. 41 367 67 25 
zapisy na naukę pływania 
533 691 776 

14-25.01.2019 
pon.– pt. 

 
 

Darmowa nauka pływania: 
12:00 – 12:45, 13:00 – 13:45 duży basen 
9:00 – 9:45, 10:00 – 10:45, 11:00 – 11:45  mały basen 
Darmowe wejścia: 10:00-13:45 

Pływalnia Jurajska 
25-640 Kielce 
ul. Jurajska 7 
tel. 41 367 67 27 
zapisy na naukę pływania 
601 294 525 

14-25.01.2019 
pon.– pt. 
 
 

Darmowa nauka pływania: 
10:00 – 10:45, 10:45 – 11:30, 11:30 – 12:15,  
12:15 – 13:00  duży basen 
Darmowe wejścia: 10:00 – 13:45 

Pływalnia MORS 
25-549 Kielce 
ul. Marszałkowska 96 
tel. 41 367 68 37/82 

14-25.01.2019 
wtorek, środa, 
czwartek 

Darmowe wejścia: 
11:30 – 12:15, 12:15 – 13:00, 13:00 – 13:45 
 

Lodowisko 
25-345 Kielce 
ul. Szczecińska 1 
Tel. 41 368 80 81 

14-27.01.2019 Darmowe wejścia na lodowisko dla dzieci i młodzieży w godzinach 10:00 – 11:00, 
11:00 - 12:00 
otwarcie lodowiska uzależnione jest od warunków atmosferycznych 
Lodowisko czynne w godz. 10:00 – 20:00 

Zapisy na naukę pływania pod w/w numerami telefonów od 7 stycznia. 
Darmowe wejścia na baseny , organizowane w ramach ferii 2019 za okazaniem legitymacji szkolnej. 
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Hala Sportowa SP 25  w Kielcach 
25-001 Kielce 
ul. Jurajska 7  
tel. kontaktowy  502 478 136 
Zgłoszenia do uczestnictwa przyjmowane będą także przed rozpoczęciem zajęć. 

14.01-19.01.2019 
godz. 9.00-13.00 

Zajęcia i turnieje w piłce siatkowej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych. 
Zajęcia sportowe w dwóch grupach wiekowych. 

Hala Sportowa SP nr 39 
25-435 Kielce 
ul. Krzyżanowskiej 8 
Zgłoszenia pod nr  tel. 601 766 794  
lub e-mailem kielecki.futbol@wp.pl , jkmsk@wp.pl 

15.01-25.01.2019 
godz. 10.00-12.00 
 

Mistrzostwa Kielc piątek piłkarskich uczniów szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych Ferie z futbolem 2019. 
 
W rozgrywkach mogą brać udział  drużyny 
 5-cio osobowe ze szkół  gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych.   
Rozgrywki prowadzone w dwóch grupach: 
I grupa  – szkoły  gimnazjalne,  
II grupa  – szkoły  ponadgimnazjalne. 
Obecność opiekuna drużyny obowiązkowa. 

Strzelnica szkolna przy dawnym ZSO Nr 14 
25-432 Kielce  
ul. J. Nowaka - Jeziorańskiego 53  
Zgłoszenia do uczestnictwa przyjmowane będą przed rozpoczęciem zajęć lub pod  nr telefonu 660 447 070. 

14.01- 25.01.2019 
godz. 10.00-14.00 

Zajęcia i zawody strzeleckie. Na zakończenie ferii zostaną rozegrane zawody 
strzeleckie. Zajęcia prowadzi Instruktor strzelectwa  sportowego M. Klimeczko. 

14.01, 16.01, 18.01.2019 
Hala Sportowa SP Nr 33 w Kielcach 
25-431 Kielce 
ul. Piłsudskiego 42  
w godz. 11.30-13.00 /  klasy VI i starsi 
 
21.01,  23.01.2019 
Hala Sportowa SP 25  w Kielcach 
25-549 Kielce 
 ul. Jurajska 7 
w godz. 11.30-13.00 / klasy VI i starsi 

14.02 - 23.01.2019 Ferie z koszykówką.  
Instruktorzy  – Rafał Gil, Olaf Bloda. 
Zgłoszenia do uczestnictwa przyjmowane będą przed rozpoczęciem zajęć lub pod   
nr tel. 608 451 471. 
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Hala Widowiskowo-Sportowa w Kielcach 
25-018 Kielce 
ul. Żytnia 1 
14.01-23.01.2019 
 godz. 10.30 
 

Zimowe Warsztaty Taneczne. 
zajęcia warsztatowe w dniach:   
14,15,16,21,22,23.01.2019 

W pozostałe dni  w programie : wycieczki oraz inne atrakcje, o których uczestnicy 
będą informowani na bieżąco w trakcie trwania warsztatów. 
 
Informacje pod  nr tel. 606 229 940 

Zimowa Akademia Karate 

Hala Widowiskowo-Sportowa 
25-018 Kielce  
ul. Żytnia 1 

14.01-24.01.2019 
 

Kielecki Klub Sportowy Karate. 
14,15,16,17.01.2019  
zajęcia od godz. 14.30   ( grupa do 13 lat) 
zajęcia od godz. 16.00   ( grupa od  14 lat) 
 
21,22,23.01.2019r.      
zajęcia od godz. 14.30   ( grupa do 13 lat) 
zajęcia od godz. 16.00   ( grupa od  14 lat) 
        
W pozostałe dni  w programie: wycieczki oraz inne atrakcje, o których uczestnicy 
będą informowani na bieżąco w trakcie trwania zajęć. 
 
Informacje pod nr  tel. 
 41 344 -29-92,   696-967-198 

Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 23 
25-147 Kielce 
 ul. Łanowa 
tel. kontaktowy  572 612 869 

21.01-25.01.2019 
godz. 10.30 
 

Klub Karate SHIRO. 

w programie: treningi oraz inne atrakcje o których uczestnicy będą informowani na 
bieżąco. 

Sala treningowa  Dojo 
25-371 Kielce  
ul. Prosta 48A 
tel. 512 020 686 

21.01-25.01.2019 
godz. 10.30 
 

Klub Karate Chikara. 

w programie: treningi oraz inne atrakcje o których uczestnicy będą informowani na 
bieżąco. 

Sala treningowa KKKK Koronea (DOJO przy Hali  Widowiskowo-Sportowej). 
25-018 Kielce 
 ul.  Żytnia 1 

22.01.2019 
24.01.2019 
zajęcia o godz. 19.00 
 
26.01.2019 
zajęcia o godz. 10.00 

KIELCE grają w bilard. 
Informacje -  email: biuro karatekyokushin-koronea.pl 
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Kieleckie Centrum Bilardowe  
25-334 Kielce 
Pl. Moniuszki 2B / KCK  

14.01.-25.01.2019 
godz. 12.00-15.00 

Zgłoszenia do uczestnictwa  przyjmowane będą pod nr telefonu: 41 343 18 27 lub             
e-mailem:  klub@tvsports.pl. 

 Hala Legionów  MOSIR ( aneks lekkoatletyczny )  
25-093 Kielce 
ul. L. Drogosza 2 

14.01-26.01.2019 
godz. 10.00-12.00 
poniedziałek-środa-
piątek 

Zajęcia lekkoatletyczne. 
Zgłoszenia do uczestnictwa przyjmowane będą przed rozpoczęciem zajęć lub pod 
wskazanym nr telefonu  795 161 993. 
 

Sala treningowa Klubu Bokserskiego „RUSHH” Kielce 
25-317 Kielce 
ul. Kaczorowskiego 8a 

21,23,25.01.2019 
godz. 11.00-13.00 
poniedziałek-środa-
piątek 

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportów Gimnastycznych TEMPO. 
Akrobatyka 
 

Hala Sportowa KS Tęcza – Społem 
25-560 Kielce 
ul. Zagnańska 110 
tel. kontaktowy 41 331-68-94 

14,16,18.01.2019 
godz. 13.00-15.00 

Klub Sportowy Tęcza – Społem. 
Trójbój siłowy 

Sportowy Klub Kick Boxing Kielce 
25-547 Kielce  
ul. Warszawska 147 

Wtorki i czwartki w 
trakcie trwania ferii w 
godzinach 10:00-
11.30 

Sportowy Klub Kick Boxing Kielce organizuje bezpłatne ferie zimowe dla dzieci                         
w wieku od 7-15 lat. Zajęcia odbywać się będą w godzinach porannych 10:00-11.30 
wtorek i czwartek. 

Klub Sportowy Stella  
25-801 Kielce 
ul. Krakowska 374 

14-25.01.2019 
wtorki i czwartki  
w godzinach 16.oo-
18.oo. 

Ferie z łukiem.  
Nieodpłatne zajęcia z łucznictwa podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży. 

Sala Judo  
25-751 Kielce 
ul. Kryształowa  4 
tel. 41 361-10-28 

21.01.2019 i środa 
23.01.2019 godzina 
16.00 do 17.00 

Nieodpłatne zajęcia Judo. 

 

 


